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مقدمة

ريمةالكوتوجهاتهاالمختصةالسلطةاهتماممنوانطالقاالمتالحقةالتغيراتمواكبةعليالعمرانيةوالمجتمعاتوالمرافقاإلسكانوزارةمنحرًصا

القرارذيمتختدعموالتيالبناءموادقطاعويخدمويرتقييطوربمااإلنشاءاتمجالفىالبناءوموادلالحتياجاتالمركزيةاإلدارةوأنشطهأداءبتطوير

.بمصرالعقاريالنموعليذلكإنعكاسوبالتالياالقتصاديةالحالةعليوتأثيرهاالسوقبدارسةوالباحثينالسياساتوراسمي

ارنشرةواصدبإعدادالعمرانيةوالمجتمعاتوالمرافقاإلسكانبوزارةالبناءوموادلإلحتياجاتالمركزيهاإلدارهخاللمنوالمرافقاإلسكانقطاعقامفقد

التخطيطفيينوالباحثوالخاصالحكوميالقطاعينساعدتوالبناءالتشييدبمجالمهتملكلعنهاالغنىوالتيالمختلفهالبناءموادأسعارلمتوسطشهرية

.عليهوالمعتمدةبهالمرتبطةالقطاعاتمنوغيرهاالبناءموادلقطاعالداعمةالقراراتومتخذي

كنأمالتيالشركاتلبعضأسعارمتوسطأوالشركاتأسعارقوائمخاللمنعليهاالحصولتمأنهحيثالمحليالسوقمناسترشاديةأسعاروهي

عنجةالناتالتعويضاتأواألسعاردراسةعندالمعتمدةهىواإلحصاءللتعبئةالمركزيالجهازمنالصادرةاألسعارأنمالحظةمعأسعارهاعليالحصول

ً األسعارتغير .2008لسنة191رقمللقانونالتنفيذيةوالالئحة2005لسنة5رقمللقانونالتنفيذيةلالئحةطبقا



منهجية النشرة

محتوي النشرة :

متضمنه(رالمواسي-التشطيبخامات-الكهرباءمستلزمات-ودهاناتعازلةمواد-تكسيات-أساسيةخامات)والتشييدالبناءقطاعفيالمستخدمةالبناءلموادالشهرخاللأسعارمتوسط-

ونتائجبأسباوبحثلدراستهايسبقهالذيالعامسعرهامعمقارنةاإلصدارعامخاللمادةكلسعرفيالتغيرنسبةوالمواد،هذهمنمادةلكلاألسعارمتوسطتوضحبيانيةورسوماتجداول

.األسعارتغيرات

بالنشرةاألسعار

.أسعار الشركات والمصانع المنتجةقوائم-1

من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض( الخراطيم والمواسير-األسالك والكابالت)أسعار -2

.األسعار المتداولة بالسوق -3

.األسعار شاملة كافة  الضرائب وال تشمل النقل -4

 األسعارتوقيت جمع

.    من كل شهر ( 16-14)تجمع األسعار في الفترة من -

 طرق إتاحة النشرة:-

www.mhuc.gov.egعلي الموقع اإللكتروني للوزارةلنشرةيتم إتاحة ا-

/ www.facebookصفحة قطاع اإلسكان والمرافق -

النطاق الجغرافي لرصد األسعار:-

الكبريسعار من السوق المحلي  بالقاهرةتجميع األيتم-

 الدورية:-

- ً يتم تجميع النشرة واصدارها شهريا
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 حديد التسليح1-1

معدل التغيرالسعر

2021أسعار الخامات األساسية خالل عام : أوالً

الحديد- 1

النوع

ــ لفائف37صلب 

ـــــ اطوال 52صلب 

شاملة الضرائب دون النقل والنولون-   طن طبقاً لمتوسط أسعار الشركات المنتجة 30األسعار للمستهلك  لكميات أكثر من 

طن

2020عام
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13000
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15000

16000

17000

18000

ى
صر

جنيه الم
بال

ــ لفائف37صلب 

ـــــ اطوال 52صلب 

حديد التسليح

37صلب

لحومه علي صورة اسياخ ملساء اوعلي هيئه شبكه ميتواجد 
مقاومته للشدومنسوجه علي هيئه حصيره أو لفه

2سم/كجم 37
52صلب 

2سم/كجم 52مقاومته للشد -مشرشرعالي المقاومه

اطوال 52معدل تغير سعر  صلب 
2021-2020بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

150001480014800148001570015700157001570015700طن

150001480014800148001570015700157001570015700طن

145001430014300143001520015200152001520015200طن

145001430014300143001520015200152001520015200طن

135001330013300133001420014200142001420014200طن

160001575015750157501660016600166002000020000طن

2240237237237352352352390390م

%1050038.1يناير 
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%980055.1مايو

%980055.1يونيو

%980055.1يوليو

%980055.1أغسطس

%980055.1سبتمبر

%100.0-9800اكتوبر

%100.0-10500نوفمبر
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10133المتوسط

 م12 طول IPE 400 :140كمر 

 م12 طول IPE 120 , 100 , 80كمر 

 م   12 طول UPN 120 , 100 , 80كمر 

 م12  طول 80 ,70 ,60زوايا 

 مم على البارد2الواح صاج 

النوع

 م12 طول HEA-HEB 400 :100كمر 

األسعار  شاملة الضرائب دون النقل- االسعارالمتداولة باألسواق    

 م6 طول 50 ,40زوايا 

معدل التغير

مم10,مم 8,مم 6, مم 5صاج 

 قطاعات حديد كريتال1-2

السعر2020عام
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م 12طول  100:400HEA-HEBكمر 

م 12طول  140:400IPEكمر 

م 12طول  120IPE, 100, 80كمر 

م 12طول 60,70,80م   زوايا 12طول  120UPN, 100, 80كمر 

م 6طول 40,50زوايا 

مم 10,مم 8,مم 6, مم 5صاج 

مم على البارد 2الواح صاج 

جنيه 
بال

الحديد الكريتال 

017100وااللمانية رقم 260منتج طبقًا للمواصفات المصرية رقم -
أوالمقابل لهما 

-:القطاعات القياسية المتاحة باالسواق -
: مم 50×4قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من )زوايا متساوية -
كمر -( .مم150×15:مم120×10قطاعات ثقيلة من & مم 100×8

: مم 80×45×6قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من  Upnمجرى 
: مم  140×60×7قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من & مم 140×50×7

مم  250×90×10
قضبان مستديرة & ( مم 130,50,40) قطاعات مربعة   قطاعات -
مم ويزداد  سعر القطاعات 70,50,45,40,34,32بقطاعات ( مباريم)

. طن/ج100المربعة والمستديرة بحوالى 
, عريض خفيف )  I P Eتتوافر قطاعات آخرى مثل كمر متوازى -

مم 200×200×9: 140×73×4.7تبدأ القطاعات من , عريض ثقيل 
صفات تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقالوة وصنوبر الموا-

260, 1171المصرية 
ولفائف  cتتوافر قطاعات مشكلة على البارد مثل كمر مجرى وحرف -

UPNمعدل تغير كمر مجرى 
طول 60،70،80والخوص والزوايا 

2



ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
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%245.139.5%110.623.7ابريل

%245.147.7%110.631.1مايو

%245.147.7%110.631.1يونيو

%245.147.7%110.631.1يوليو

%245.147.7%110.631.1أغسطس

%245.147.7%110.631.1سبتمبر

%100.0-245.1%100.0-110.6اكتوبر

%100.0-245.1%100.0-110.6نوفمبر

%100.0-250.0%100.0-111.7ديسمبر

266.9%100.0-114.4المتوسط

2م
سم سمك الصاج 4ساندويتش بانلز للحوائط سمك 

مم بينهم عازل بولى يوريثان0.5×0.4

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 صاج معرج مجلفن ملون لالنشاءات المعدنية1-3

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 

مم عازل بولي يوريثان0.5×0.4

السعر

2020عام
 سم0.5صاج مفرد سمك 

السعر

م التعريجة 1.06مم عرض اللوح 0.5صاج مفرد سمك 

سم3.7

معدل التغيرمعدل التغير

م 1.0سم عرض 4/7.7سانويتش بانلز لألسقف سمك 

سم3.7مم التعريجة 0.5×0.4سمك الصاج 

النوع
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ى
صر

جنيه الم
بال

سم3.7م التعريجة 1.06مم عرض اللوح 0.5صاج مفرد سمك 

مم بينهم عازل بولى يوريثان0.5×0.4سم سمك الصاج 4ساندويتش بانلز للحوائط سمك 

سم3.7مم التعريجة 0.5×0.4م سمك الصاج 1.0سم عرض 4/7.7سانويتش بانلز لألسقف سمك 

المواصفات الفنيه للصاج 
المستخدم في الساندوتش 

-:بانلز
 صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة

 ASTMطبقا للمواصفات االمريكية 3م/جم180
A653 والطالء للوجه االمامي مغطي بطبقة من

ا ميكرون وطبقة لون أولية سمكه20البوليستر سمكها 
8ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها 5

.ميكرون من دهان عالي الجودة
 (أزرق -بيج -أبيض )االلوان النمطية
المواصفات الفنية للبولي

يوريثان المستخدم في 
-:الساندوتش بانلز

 0,02توصيل الحراريk.cal.h.c

 5امتصاص الماء اقل من.%
 3م/كجم40كثافة البولي يوريثان.

2021-2020معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي 
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54.7254.7254.7254.725555555555

ط.م

 مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون1-3

النوع

م1 مم وافراد 0,5طمبوشة سمك 

 م1 مم وافراد حتي 0,5حلية واجهة سمك 

م1مم وافراد حتي 0,5حلية نهاية الصاج سمك

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

كاوتش فواصل مانع لالتربة

م1 مم وافراد حتي 0,5زاوية سمك 

م1مم وافراد حتي 0,5حلية كورنر سمك 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ى
صر

جنيه الم
بال

كاوتش فواصل مانع لالتربة م1مم وافراد 0,5طمبوشة سمك  م1مم وافراد حتي 0,5حلية واجهة سمك 

م1مم وافراد حتي 0,5زاوية سمك  م1مم وافراد حتي 0,5حلية كورنر سمك  م1مم وافراد حتي 0,5حلية نهاية الصاج سمك
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عام 

2020
معدل التغيرالسعر

االسعار شاملة الضرائب دون النقل- طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة 30متوسط األسعار لكمية اكثر من - 42.5 رتبة االسمنت البورتالندى 

بورتالندى عادى معبأ
طن

أبيض

األسمنت- 2

النوع

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

ى
صر

جنيه الم
بال

بورتالندى عادى معبأ أبيض

االسمنت 

أنواع منها فى 6نوع من االسمنت يصنع 24يوجد عالميا -
مصر

يستخدم في جميع االنشاءات: أسمنت بورتالندي عادي-
الخرسانية 

متاز ي( : سوبر كريت) أسمنت بوتالندي سريع التصلب -
رعه بسرعه الشك لذلك يستخدم  في الحاالت التي تتطلب س

.انجاز 
المواني يستخدم في انشاء أرصفة: أسمنت مقاوم للكبريتات-

وفي .وحواجز االمواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول
.أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية 

%  35سمي بـ حديدي % : 35أسمنت بورتالندي حديدي -
و % 35ال تزيد عن نظرًا إلضافة خبث الفرن العالي بنسبة

أستخدامه يستخدم في انشاء االرصفه والمواني والقنوات ويمكن
.في أعمال التشطيبات 

تخدم فى يمتاز بلونه االبيض ويس: أسمنت بورتالند أبيض -
-ت الواجهات وبعض أنواع البالط والرخام  وبعض التشطيبا

ط   يستخدم في صناعه البالط وبناء الحوائ: أسمنت كرنك 
.  وأعمال التشطيبات 

دى معدل تغير سعر  اسمنت بورتالن
2021-2020عادى بين عامى 
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3725725725758758758780798798م
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%7254.6ابريل
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%72510.1سبتمبر
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725المتوسط

السعر2020عام

3م/ كجم250خرسانة جهد 

النوع

األسعار التشمل ضريبة القيمة المضافة       - 3م/ كجم 350  ـ محتوى االسمنت 3م/ج45م بواقع 42سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع -   األسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها      

الخرسانة الجاهزة-3

معدل التغير

الخرسانة الجاهزة 
نياإللكترو بالتحكمالجاهزةالخرسانةمحطاتمتازت* 

.الخلطفيأوالخاماتوزن فيسواءللمحطةالكامل
انةالخرسإجهاداتحيثمنالخرسانةجودةفيالتميز* 

.المطلوبة
خاماتهوالكتركعدموالصبمواقععلىالمحافظة* 
.أسمنتورملوركاممن
وةالعالياألماكنفيللصبالالزمةاإلمكانياتلديها* 

.البعيدة
يرقصوقتفيالكبيرةالخرسانةكمياتصبسرعة* 
للمشاريعالزمنيالجدولمعالتوافقيسهلمماجدا

.الكبيرة
دويةاليالخالطاتعنتميزهاالتيالمميزاتمنغيرهاو

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800
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900

950

1000

ى
صر

جنيه الم
بال

3م/كجم250خرسانة جهد 

الجاهزةمعدل تغير سعر  الخرسانة
2021-2020عادى بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

11.4211.4211.4211.4211.4211.4211.4211.9811.98

16.5316.5316.5316.5316.5316.5316.5317.3617.36

10.610.610.610.610.610.610.611.1311.13

38.2238.2238.2238.2238.2238.2238.2238.2238.22

27.3627.3627.3627.3627.3627.3627.3627.3627.36

51.5751.5751.5751.5751.5751.5751.5751.5751.57

انتاج خرسانة تخصصية- إضافات للخرسانية لتحسين قابلية التشغيل - 4

النوع

حبيبات لعمل خرسانة خفيفة

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

GRCمادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة 

مادة الصقة للخرساننة متعددة األغراض

GRCألياف فايبر جالس النتاج خرسانة 

مادة لتقليل النفاذية ومقاومة االمالح

مادة لزيادة قابلية التشغيل

كجم

يماويات إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الك

:واألمالح

EN934-2طبقا للمواصفات األوربية •
األرض يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح•

وامل الجوية واألنفاق والكباري واألسطح النهائية وخرسانات األرضيات والخرسانات المعرضة للع
خرسانة 3م/كجم2:1من وزن األسمنت أي % 0.50: 0.25معدل االستهالك •

:SBRالصق متعدد االستخدامات أساسه التكس بوتارين سترين 

EN1062-1طبقا الشتراطات المواصفات القياسية •
يمة وجديدة يضاف للخرسانة والمونة األسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة االلتصاق بين خرسانة قد•

ولحام مونة البياض األسمنتي على األسطح الخرسانة
يستخدم في األعمال الداخلية والخارجية •
يضاف إلنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة•
يستخدم كدهان لتقوية األسطح الخرسانية واسطح البياض •
2م/كجم0.25معدل االستهالك •

نتاج خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق إل
:الخرسانة الخفيفة

مونة اسمنتية ورمل 3م/كجم20الى 15معدل االستهالك يتم إضافة من •

5
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55

60

ى
صر

جنيه الم
بال

مادة لزيادة قابلية التشغيل  GRCمادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة 
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة االمالح مادة الصقة للخرساننة متعددة األغراض
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة  GRCألياف فايبر جالس النتاج خرسانة 
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ديسمبرنوفمبر     أكتوبر       سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

6.176.176.176.176.176.176.176.176.17

8.48.48.48.48.48.48.48.48.4

8.938.938.938.938.938.938.938.938.93

5.75.75.75.75.75.75.75.725.72

218.45218.45218.45218.45218.45218.45218.45252.3252.3

70.2270.2270.2270.2270.2270.2270.2281.1181.11

كجم

مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد

مواد ترميم وتقوية المنشآت- 5
النوع

مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ

مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى

مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون أبيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض

مركب لحقن شروخ الخرسانة
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ى
صر

جنيه الم
بال

مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى

مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون أبيض مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض

مركب لحقن شروخ الخرسانة  مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد

: طرق األستعمال 

ة وخالفه يتم تنظيف اللسطح جيداً من االتربة واالجزاء الغير ثابت
بأبعاد تتناسب ( 7)وفى حالة الشروخ يتم فتحها على هيئةحرف 

مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح بروبه من خليط االسمنت
ويفضل أن تمال 1:1واضافة مادة الصقة مخففة بالماء 1:1والرمل 

المونه ثم تمأل الشروخ ب, الشروخ بألياف الكتان أو الفيبر جالس 
:المعالجة كيميائيا مثل 

:مونه مسلحة بألياف الصوف الزجاجى 

اسية مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفيبر جالس مطابق للمواصفات القي•
سم 205*2ط بقطاع .م/كجم 1معدل االستهالك ASTM C387االمريكية

:أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ  مونه •

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن •

لالبيض 2م/كجم 1.5,للرمادى 2م/كجم 2معدل االستهالك •

.  مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض•
لمصريه م مونه جبسىه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب  مطابق للمواصفات القياسيه ا•

ملى 1بسمك 2م/ كجم 1.25معدل االستهالك 2254ق م 
:  مركب لحقن شروح الخرسانه •
رخ مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الش•

ASTM C 881مطابق للمواصفات القياسيه االمريكية , باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط
.مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد

مطابق , مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز•
4118والمصريه BS EN12004واالوربية ASTM c881للمواصفات االمريكية 
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ديسمبرنوفمبر     أكتوبر       سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

117.591117.59117.59117.59117.591117.59117.59117.59117.59

140.698140.7140.7140.7140.698140.7140.7140.7140.7

2.6222.6222.6222.6222.6222.6222.6222.6222.622ط.م

3.993.993.993.993.993.993.993.993.99ط.م

64.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.98كجم

(هبوط/إنكماش/تمدد)حشو الفواصل االنشائية - 6

النوع

برايمر من مادة 

ايبوكسية من مركبين 

لجميع أنواع الفواصل

للبرايمر متعدد  (أ)مجموعة 

كجماالستخدامات للبرايمر متعدد  (ب)مجموعة 

االستخدامات

 سم1.5قطر  (رود)حشو خلفي للفواصل 

 سم2.5قطر  (رود)حشو خلفي للفواصل 

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي 

(خرطوشة ألومينيوم )
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ى
صر

جنيه الم
بال

للبرايمر متعدد االستخدامات( أ)مجموعة 

للبرايمر متعدد االستخدامات( ب)مجموعة 

سم 1.5قطر(  رود)حشو خلفي للفواصل 

سم 2.5قطر(  رود)حشو خلفي للفواصل 

( خرطوشة ألومينيوم )مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي 

اع برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنو-
:الفواصل 

بارة دهان تحضيري للدهانات اإليبوكسية ولمركبات حشو الفواصل ع•
.1:4عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن 

السرعة يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخالط ميكانيكي بطيئ•
.لفة/لفة300

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح •
المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من 

.األتربة والزيوت والشوائب

(  :رود)حشو خلفي للفواصل -
رية حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائ•

سم 5سم الى 1جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من 
.ومتوفر بلونين األبيض والرمادي

من عرض الفاصل % 30الى 10يتم وضع الحشو بقطر يزيد من •
.بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء 

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي -
( :خرطوشة ألومينيوم )
كب مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية واألفقية من مر•

.واحد أساسها من البولي يوريثان 
حي ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الص•

.ومياه الشرب وللعوامل الجوية
600متر طولي لخرطوشة 1.5سم 2*2معدل االستهالك لفاصل •

مللي 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدةالمقاس

25×12.5×6105010501050105010501050105010501050

680068006800680068006800680068006800سم20×20×40

490049004900490049004900490049004900سم12×20×40

206020602060206020602060206020602060سم6×12×25

3112511251125112511251125112511251125مسم20×20×60

%520030.8%4.5-1100يناير 

%520030.8%4.5-1100فبراير

%520030.8%4.5-1100مارس

%520030.8%4.5-1100ابريل

%520030.8%4.5-1100مايو

%520030.8%4.5-1100يونيو

%520030.8%4.5-1100يوليو

%520030.8%4.5-1100أغسطس

%520030.8%4.5-1100سبتمبر

%100.0-4900%100.0-1100اكتوبر

%100.0-4930%100.0-1100نوفمبر

%100.0-4930%100.0-1100ديسمبر

11005130المتوسط

ألف طوبة

خفيف-وردى- الطوب االسمنتى7-1

أسمنتى مفرغ

أسمنتى مفرغ

وردي

معدل التغيرالسعر
2020عام

سم12×20×40مفرغ مقاس  سم6×12×25مصمت 

الطوب- 7

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

أسمنتى مصمت

( 3م/ كجم 550كثافة  )خفيف 

معدل التغير السعر

النوع

700

1200

1700

2200

2700

3200

3700

4200

4700

5200

5700

6200

6700

7200

7700

سم6×12.5×25اسمنى مصمت مقاس  سم12×20×40اسمنتى مفرغ مقاس 

سم20×20×40اسمنتى مفرغ مقاس سم6×12×25وردى مقاس 

سم20×20×60طوب خفيف مقاس 

جنيه
بال

الطوب األسمنتي 
-:يتم تصنيع الطوب بطريقتين

لطوبة   كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية ل-1
. كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية -2
.ويختلف السعر تبعًا لطريقة التصنيع والتجفيف * 
عبر يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب األسياخ-

2سم/ كجم 70هذه الفراغات  ويتحمل ضغط  حتي 

الخفيفالطوب

ازل ع-.يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم-
.للحرارة 

صاب يستعمل للحـوائط الداخليـة والخارجيـة والبالطات ذات األع-
الخ..( الهوردي ) 
ف بالبخار ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس اآللي  والتجفي-

   .
الطوب الوردي 

2021-2020معدل تغير سعر الطوب االسمنتي  بين 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

200020002000200020002000200020002000قياسية

800800800800800800800800800

145014501450145014501450145014501450

%7309.6يناير 

%7309.6فبراير

%7309.6مارس

%7309.6ابريل

%7309.6مايو

%7309.6يونيو

%7309.6يوليو

%7309.6أغسطس

%7309.6سبتمبر

730اكتوبر

730نوفمبر

730ديسمبر

730المتوسط

 خاصة
سم6×11×24

سم13×12×25

2020عام

سم6×11×24طفلي 

معدل التغيرالسعر

سم12×11×24

مقاسات

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

المقاسالنوع

  طوب طفلى7-2

300
400
500
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700
800
900
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1100
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1300
1400
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1700
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1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

ى
صر

جنيه الم
بال

سم13×12×25مقاسات قياسية  سم6×11×24مقاسات خاصة  سم12×11×24مقاسات خاصة 

الطوب الطفلي
لالزم تعتمد كثير من دول العالم علي الطفالت في صنع الطوب ا-

للبناء 
ل الطفلة ونظرًا لتواجد الطفالت الصحراوية بمصر فقد تم أستغال -

.في أنتاج الطوب الطفلي 
:ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه-
من تكاليف الخرسانات يوفر -
عازل للحرارة -
. عازل للصوت يقلل من الضوضاء -

.قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط -
ون الكبس ويفضل فى طريقة تصنيع الطوب الطفلى الخفيف أن يك
.آلى والتجفيف بالبخار لكى يعطى المزايا السابق ذكرها

ين معدل تغير سعر  الطوب الطفلي  ب
2021-2020عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

757575757575757575

707070707070707070

%707.1يناير 

%707.1فبراير

%707.1مارس

%707.1ابريل

%707.1مايو

%707.1يونيو

%707.1يوليو

%6515.4أغسطس

%707.1سبتمبر

%100.0-70اكتوبر

%100.0-70نوفمبر

%100.0-75ديسمبر

70المتوسط

 الرمل8-1

الركام- 8

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- األسعار المتدواله بالسوق 

3م
حرش

النوع

ناعم

معدل التغيرالسعر2020عام

15

25

35

45

55

65

75

ى
صر

جنيه الم
بال

حرش ناعم

الرمل

.مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة  -
طره من يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح  ق-

.مم 2الى 0.0625
ى يستخدم الرمل  الخشن فى أعمال الخرسانة واالمبان-

.  والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات
ى وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل ف-

. صناعة السيراميك 

الرمل الناعم    

الرمل الخشن  

معدل تغير سعر  الرمل الحرش  بين
2021-2020عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

120120120120120120120140140

150150150150150150150155155

185185185185185185185185185

180180180180180180180180180

%12025.0يناير 

%12025.0فبراير

%13511.1مارس

%13511.1ابريل

%13511.1مايو

%13015.4يونيو

%13015.4يوليو

%12524.0أغسطس

%14010.7سبتمبر

%14010.7اكتوبر

%100.0-140نوفمبر

%100.0-145ديسمبر

133المتوسط

عام 

2020
معدل التغيرالسعر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- األسعار المتدواله بالسوق 

السن-  الزلط 2- 8

فينو

22مقاس  - 2سن 

3م
مخصوص

عادة

النوع

الزلط
هو مكون أساسى للخرسانة  ومادة قوية تتحمل االحمال الواقعة -

.عليها
و حيث أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفين-

ة يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودر 
.الحمرة 

ل يجب غسل الزلط من االتربة واالمالح برشه بمياه  نظيفة قب-
االستخدام

ى أعمال االحجام الكبيرة نسبيآ فى الزلط  مثل زلط عاده تكون جيدة ف-
.القواعد العادية واالصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة واالعمدة

السن
وأفضل االنواع المستخرجة من( كسر الحجارة)يطلق عليه مسمى -

.صخر الدولوميت النارى 
أكثر ويغطىيتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس -

.من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية  % 80من 
يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى -

.6حتى سن 2و1سن 

15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

195

205

215

ى
صر

جنيه الم
بال

عادة مخصوص فينو 22مقاس -2سن 

أنواع الزلط  زلط  فينو                      

معدل  تغير سعر  الزلط  المخصوص بين
2021-2020عامى 

13



ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

950950950920920920920920920

800800800750750750750750750

%9005.6يناير 

%9005.6فبراير

%9005.6مارس

%9002.2ابريل

%9002.2مايو

%9002.2يونيو

%9002.2يوليو

%9002.2أغسطس

%9002.2سبتمبر

%100.0-900اكتوبر

%100.0-900نوفمبر

%100.0-940ديسمبر

903المتوسط

السعر2020عام 

مكلسن للتشغيل

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

الجبس- 9

معدل التغير

الطن
فاخر للفرم والحليات والمصيص

النوع

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

3500

ى
صر

جنيه الم
بال

فاخر للفرم والحليات والمصيص مكلسن للتشغيل

الجبس

لجبس المعروف محليًا باسم ا( مكلسن للتشغيل)الجبس العادي-
البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل 

.اد البناءويستعمل فى المحارة والبؤج واالوتار وصناعة مو .للصفرة 
لون يكون متجانس ال: جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص-

..أبيض ناصع ويستخدم فى االسقف والكرانيش والنحت

جبس التشغيل

ات تغير الجبس الفاخر للفرم والحليمعدل 
2021-2020بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

342034203420342034203420342034203420

800800800800800800800800800

%256533.3يناير 

%256533.3فبراير

%256533.3مارس

%256533.3ابريل

%256533.3مايو

%256533.3يونيو

%256533.3يوليو

%256533.3أغسطس

%256533.3سبتمبر

%100.0-3420اكتوبر

%100.0-3420نوفمبر

%100.0-3420ديسمبر

2779المتوسط

الجير- 10

النوع

جيرمطفأ فاخر للصناعات المختلفة
الطن

جيرمطفأ ألعمال البناء

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

معدل التغيرالسعر2020عام 

50

250

450

650

850

1050

1250

1450

1650

1850

2050

2250

2450

2650

2850

3050

3250

3450

3650

3850

ى
صر

جنيه الم
بال

جيرمطفأ فاخر للصناعات المختلفة جيرمطفأ ألعمال البناء

الجير 
-:من الجير نوعين يوجد 

-:جير فاخر للصناعات المختلفة -

-:المواصفات * 
%  99والنفاذية % 80نسبة هيدروكسيد الكالسيوم ال تقل عن -

.ناصع البياض 
-:األستخدام * 
.اشية يستخدم في صناعة السكر األبيض وتغذية الدواجن والم-
ت يستخدم في صناعة الكريمات الطبية والدهانات والمبيدا-

.الحشرية 
عية يستخدم في رش األشجار القشرية وتسميد التربة الزرا-

.لتقوية األرض 
-:العاديأجير المطف-
عمل إال يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب أاليست-

.بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية األطفاء 
هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وأال يكون قد-

عماله مضي عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه وال يصرح باست
يوم من أنتهاء األطفاء 15بأعمال البياض إال بعد 

الجير المطفأ الفاخر ألعمال تغير معدل 
الصناعات المختلفة 

2021-2020بين عامى 
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الفاكسالتليفون الشركةم

2577466725774556غرفة الصناعات المعدنية1

23303049333058868

3
21800592 

26201595

21800593  

21800592

03/202277103/2022799شركة المصريين4

370949833384996شركة الجارحي5

0554/4129440554/412940قوطة لدرفلة الصلب6

شركة المركبي7

27167174781525شركة مصر أل عطية للصلب8

4593501سرحان للصلب9

10
شركة السويس للصناعات الحديدية 

القومي
062/361160

المنطقة الصناعية العاشر من رمضان

ش كورنيش النيل مبني اتحاد 1195

الصناعات المعدنية
cmieg@idsc.net.eg

 طريق مصر اسكندرية الصحراوي21ك 

حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج : شركات 
البريد اإللكترونيالعنوان

شارع شهاب المهندسين10

شارع فريد سميكة مصر الجديدة6

www.elmarakbysteei.net أكتوبر المنطقة الصناعية6

mailto:cmieg@idsc.net.eg
http://www.elmarakbysteei.net/


الفاكسالتليفون الشركةم

26365381شركة مصر الوطنية للصلب11

3347369933041412شركة الجيوشي للصلب12

44060918(المخزن)شركة العتال الوطنية

العشرى للصلب13

الفاكسالتليفون الشركةم

12369153123692466

حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج : تابع شركات 

ش الدكتور المحروقي من البطل أحمد عبد 

العزيز

المنطقة الصناعية بعتاقة السويس

طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب

البريد اإللكترونيالعنوان

صاج معرج معزول مفرد وساندوتش بانل: شركات 
البريد اإللكترونيالعنوان

     منطقة إيكون الصناعية وادي حوف حلوان      

شارع السلطان حسين الشالالت األسكندرية67
info@iconegypt.com

mailto:info@iconegypt.com


الفاكسالتليفونالشركةم

1

25010797 

25010795 

25010119

25011464 

25010108 

25010797

22594670925946727

3
22605299 

22605699
22605188

4
27542761 

27542762
27543275

www.elarishcement.comمدينة نصر- امتداد شارع رمسيس

القاهرة-المعادى الجديدة -ش الصفا 604

ش معروف عمارة المصرف المتحد35 -

رمسيس

شركات األمسنت
البريد االلكترونىالعنوان

حلوان- التبين

http://www.elarishcement.com/


الفاكسالتليفون الشركةم

2261678722614798

الفاكسالتليفون الشركةم

13585408435859858

2BYGGING INTERCONTINENTEL
26359865 

 26359793
intercon@byggingiter.comش شهاب الدين مصر الجديدة2632028812

البريد اإللكترونيالعنوان

شارع الهرم الجيزة319                             
شارع إسكندر إبراهيم ميامي االسكندرية6

www.cmbgroup.org

شركات اخلرسانة اجلاهزة
البريد اإللكترونيالعنوان

شارع عدلي القاهرة34

مواد لرتميم اخلرسان والبياض -شركات مواد اضافات اخلرسانة

mailto:intercon@byggingiter.com
http://www.cmbgroup.org/


رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتم

01002886135الرحاب للطوب الطفلي2

22909085

24181016

شركات الطوب الطفلى والوردى
البريد االلكترونىالعنوان

بنى سويف- أ ش سعد زغلول1082/2324251082/924066560

ش عبدهللا نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة241986763شركة سنوحي4

33803698638036987
البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل 

 الدور الرابع2السعيدعمارة 
info@elamarmasr.com

 مايو المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد 15
طريق األتوستراد

mailto:info@elamarmasr.com


رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتم

27033732

27020501

الشركة المصرية االمريكية

60100322238
7

شركات الطوب االمسنىت والرملى
البريد االلكترونىالعنوان

123108030 
23108031

makkastone@yahoo.comشرق الروبيكى المنطقة الصناعية- مدينة بدر23108032

الطريق األبيض أمام مصانع األنابيب-الجيزة -نهيا 

21.066E+09الجيزة امام مديرية االمن- ش مراد

sales@unicrete.netالقاهرة-البساتين -ش البساتين العمومى 327022106127

4
33784060 

0100667950
1

33784060
 طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس 26ك

بريليانس
elmasrycompany@yahoo.com

5
25277790 
25277791 
25277793

25277797
 8المعادى شقة -القاهرة كورنيش النيل برج السرايا 

بجوار مستشفى السالم الدولى

mailto:makkastone@yahoo.com
mailto:sales@unicrete.net
mailto:elmasrycompany@yahoo.com


رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتم

23593443 
23784260 
23587857

info@hamco.com.orgالقاهرة- المعادى 155ش 4

2733224027332472الشركة المصرية للجير2
أ عمارات التعمير واالستشارات 12- زهراء المعادى

الهندسية

البريد االلكترونىالعنوان

شركات اجلري

1

mailto:info@hamco.com.org


رقم الفاكسرقم التليفون االسم م

info@hamco.com.orgشماليات أكتوبر

شون الركام
البريد االلكترونىالعنوان

1

احمد حسن/ شونة الحاج4
0122225363

4
0122173176

الدائري

عرب غنيم01143467863شونة حلوان 2

0127669050شونة عبد الهادى3
0

التسعين الشمالي

0111175240شونة مكتب أوالد الشيخ
0

mailto:info@hamco.com.org




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدةالمقاس

858585858585858587

888888888890909092

808080808080808082

777777777777777779

858585858585858587

747474747474747476

%850.0يناير 

%850.0فبراير

%850.0مارس

%850.0ابريل

%850.0مايو

%850.0يونيو

%850.0يوليو

%850.0أغسطس

%852.4سبتمبر

%100.0-85اكتوبر

%100.0-85نوفمبر

%100.0-85ديسمبر

85المتوسط

2020عام

حصوة زعفران

حصوة زعفران

حصوة كرارة

حصوة ألباستر
25×25×2.5

سم

متر مربع

حصوة كرارة

حصوة ألباستر

سم3×30×30حصوة كراره 

معدل التغيرالسعر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

2021أسعار التكسيات واألرضيات خالل عام : ثانياً 

النوع

البالط- 1
 بالط موزايكو حصو رخام

 سم3×30×30

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

ى
صر

جنيه الم
بال

سم30×30حصوة كرارة  سم30×30حصوة الباستر 

سم30×30حصوة زعفران  سم25×25حصوة كرارة 

سم25×25حصوة الباستر  سم25×25حصوة زعفران 

بالط موزايكو حصو رخام 
خدمه  تسمي البالطه حسب نوع الحصوة المست-
(  زعفران-كراره-االبستر)
ماء -اسمنت ) يتم تشكيل الخلطه بمكونات -
(حصوة رخام-بودره رخام -
ات يستخدم بالط الموزايكو داخلي في ارضي-

ه الغرف والممرات وهو بالط مربع يتراوح سمك
سم3-2بين 

موزيكوا معدل ت  تغير سعر  بالط
2021-2020بين عامى حصو كرارة 

زعفران اسود

16  




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

140140140140140140140140145

120120120120120120120120125

130130130130130130130130135

كرارة

كرارة

الباستر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

بالط شطف رخام- 1

سم40×40

متر مربع سم30×30

سم30×30

المقاسالنوع

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

ى
صر

جنيه الم
بال

سم40×40كرارة  سم30×30كرارة  سم30×30الباستر 

شطف الرخام  بالط
هو نوع متميز من االرضيات حيث يوضع في مونه الخلطه -

ين من االسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البالطه من نوع مع
الرخام 

اتب يستخدم بالط شطف الرخام  لتكسيه ارضيات الشقق والمك-
والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس

17  




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

434343434343434345

565656565656565658

%2.3-44يناير 

%2.3-44فبراير

%2.3-44مارس

%2.3-44ابريل

%2.3-44مايو

%2.3-44يونيو

%2.3-44يوليو

%422.4أغسطس

%427.1سبتمبر

%100.0-42اكتوبر

%100.0-43نوفمبر

%100.0-43ديسمبر

43المتوسط

2020عام 

سم2.5×25×25بالط 

معدل التغير

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 سم2.5×25×25

المقاس النوع

بالط أسطح أسمنتى-  1

2م

السعر

بالط أسطح أسمنتي
 سم4×40×40

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ى
صر

جنيه الم
بال

سم2.5×25×25 سم4×40×40

بالط االسطح االسمنتي 

.بالط قوي مقاوم لالحتكاك وعوامل البري هو-

بالط اسمنتي

ي أسطح أسمنتمعدل تغير سعر  بالط
2021-2020بين عامى 

18  




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

150150150150150150150150155

120120120120120120120120125

858585858585858585

919191919191919191

حجارى

النوع

متر مربع

أصفر مجلى

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

أحمر مجلى

(ساندبالست)أشكال 

(سم3.6×40×40)بالط أرصفة -  1

بالط أرصفه
يوجد عدة أنواع من بالط األرصفة 

تختلف حسب طريقة التصنيع 
والصقل النهائى

70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170

ى
صر

جنيه الم
بال

(ساندبالست)أشكال  حجارى أحمر مجلى أصفر مجلى
حجاريساند بالست

مجلياصفر واحمر

19  




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

676767676767676767

707070707070707070

949494949494949499

متر مربع

(سم6×20×20)مقاس  - (سم6×20×10)بالط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس -  1

أصفر

أحمر

رمادى

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

النوع

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

ى
صر

جنيه الم
بال

رمادى أحمر أصفر

بالط ارصفه انترلوك اشكال

يبه الوان خاصة ويتم تركبالط يصنع من االسمنت والرمل مع اضافه
بدون استخدام مونه اسمنتيه
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدةالمقاساللون

252525252525252525رمادى

272727272727272727احمر

353535353535353535اصفر

444444444444444444رمادى

484848484848484848احمر

696969696969696969اصفر

متر طولي

بردورات-  1

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

النوع

بردورات حدائق
8×25×50

سم

15/12×30

 سم50×
بردورات متوسطة

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ى
صر

جنيه الم
بال

بردورات حدائق رمادى بردورات حدائق احمر بردورات حدائق اصفر

بردورات متوسطة رمادى بردورات متوسطة احمر بردورات متوسطة اصفر
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

555555555555555555

565656565656565656

606060606060606060

636363636363636363

                 

النوع

سم65×25

 سم63×31

سم40×25

حوائط

المقاس

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

متر مربع

 سيراميك حوائط

 سم50×25

السيراميك- 2

30

34

38

42

46

50

54

58

62

66

70

74

78

ى
صر

جنيه الم
بال

سم40×25 سم50×25 سم65×25 سم63×31

السيراميك

:يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين.
ليط وهى عبارة عن تصنيع جسم البالطة وتصنع من خ:األولى -

م حرق من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آليًا ثم يت
.جسم البالطة فى أفران خاصة

م أو الملونة ويتم رش جس( جليز)الطبقة المزججة: الثانية -
لة البالطة بالطالء المزجج آليًا ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرح

.  الحرق النهائى
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

545454545454545454

595959595959595959

616161616161616161

686868686868686868

ارضيات

 سم35×35

 سم60×60

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

متر مربع
 سم40×40

 سم50×50

سيراميك ارضيات-  2

المقاسالنوع

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

ى
صر

جنيه الم
بال

سم35×35 سم40×40

سم50×50 سم60×60

أنواع السيراميك
سيراميك ارضيات و سيراميك حوائط

حوائط

أرضيات
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

200200200200200200200200200

165165165165165165165165165

160160160160160160160160160

150150150150150150150150150

1995

تريستا

جاللة فلتو

متر مربع
جاللة عادة

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-األسعار المتداولة بالسوق - سم 2 × 40×40 ترابيع الرخام 

جاللة بفص

(ترابيع)الرخام - 3

النوع

35

85

135

185

235

285

ى
صر

جنيه الم
بال

جاللة فلتو جاللة عادة تريستا جاللة بفص

الرخام
.الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله -
يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية -

.والشروخ أو الخدوش
أويثبت يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت-

.علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

150150150150150150150150150

125125125125125125125125125

120120120120120120120120120

115115115115115115115115115

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- األسعار المتداولة بالسوق - سم2/4 درج سمك 

(درج)تابع الرخام - 3

النوع

جاللة بفص

تريستا

جاللة عادة

جاللة فلتو

ط.م 

75

100

125

150

175

200

ى
صر

جنيه الم
بال

جاللة فلتو جاللة عادة تريستا جاللة بفص

الرخام
اجهات يستخدم  في تكسية الساللم ومداخل الفنادق والبنوك وو 

.المباني
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

425425425425425425425425425

360360360360360360360360360

300300300300300300300300300

 

فردى غزال

النوع

أحمر أسوان

متر مربع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- األسعار المتداولة بالسوق - سم2 × 60×60 ترابيع الجرانيت 

حاليب

(ترابيع)الجرانيت - 4

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

ى
صر

جنيه الم
بال

أحمر أسوان فردى غزال حاليب

الجرانيت
ارتز الجرانيت هو احد االحجار المتصلده متكونه من الميكا والكو 

رة مرتفعه والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرا
تحمل خالل االف السنين ويعتبر من أقوي االحجار الصلده التي ت

طابخ لذلك يفضل استخدامه فى الم. العوامل الجوية واالحتكاكات 
.  والبنوك والفنادق 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

310310310310310310310310310

270270270270270270270270270

225225225225225225225225225

(درج)تابع الجرانيت - 4

النوع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- األسعار المتداولة بالسوق -  سم 2/4 درج سمك 

متر طولى فردى غزال

أحمر أسوان

حاليب

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

ى
صر

جنيه الم
بال

أحمر أسوان فردى غزال حاليب

الجرانيت
وك و البنالفنادقفى تكسية الساللم ومداخل  يستخدم

وواجهات المباني
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

83.7983.7983.7983.7983.7984.8784.8796.7596.75

32.2332.2332.2332.2332.2332.732.737.2237.22

116.28116.28116.28116.28116.28117.8117.8134.26134.26

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

معجون ومون ايبوكسية لألرضيات الصناعية- 5

النوع

معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات

كجم مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات

دهان ايبوكسي

:معجون ايببوكسي الصق غير قابل لالنكماش
4118مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م •
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل االستخدام •
الدهانات يستخدم في معجنة األسطح الخرسانية واألسمنتية لتسويتها قبل أعمال•

االيبوكسية 
ترميم وإصالح سوك وزوايا الساللم واألعمدة والكمرات •
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة •
بولي البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب واللحام معظم أنواع المواد على•

سترين
ميكرون 2/400م/جم700معدل استهالك •

:مونة ايبوكسية ذاتية السيولة

ASTC881يوفي المواصفات القياسية األمريكية •
نج راتي: عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثالث مركبات•

ين أوال مع ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين األول
التقليب ثم يضاف المركب األخير بالتدريج مع التقليب المستمر 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

ى
صر

جنيه الم
بال

معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات  مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات 

دهان ايبوكسي 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

2170170170170170170190190190م

3125125125125125125130130130م

4250250250250250250270270270م

484848484848484848ط.م

353535353535353535ط.م

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- االسعار المتداولة بالسوق 

مم 8الواح قشرة قرو او زان سمك 

c2المانى معامل االحتكاك 

HDFارضيات خشبية -6

النوع

مم 8الواح قشرة قرو او زان سمك 

c2صينى معامل االحتكاك 

c3الواح المانى معامل االحتكاك 

مم10سم سمك 10وزرة  

حلية ظهر حية للتقفيل

HDF)خشب  لالرضياتتكسيات
:  تتكون االرضيات الخشبية من -
.ـــ  طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل1
.بأشكال متعددة و ألوان مختلفة Laminateطبقة -2
.معالجة ضد الحرارة و الرطوبة H.D.Fطبقة -3
طبقة سفلية عازلة للرطوبة-4

مم8السمك ,   مم 195العرض ,   مم 1200القياسات الطول 
:HDFمّيزات االرضيات الخشبية

.سهل التنظيف-1
.ال يغير لونه-2
.مقاوم للحرارة-3
.مقاوم للصدمات-4
.مقاوم لالحتكاك-5

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

ى
صر

جنيه الم
بال

c2مم المانى معامل االحتكاك 8الواح قشرة قرو او زان سمك  c2مم صينى معامل االحتكاك 8الواح قشرة قرو او زان سمك 

c3الواح المانى معامل االحتكاك  مم 10سم سمك 10وزرة  

حلية ظهر حية للتقفيل 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

757575757575757575

115115115115115115115115115

31.431.431.431.431.431.431.431.431.4كجم

مم2سم سمك 30×30بالطات فنيل 

مادةة الصقة لالرضيات الفينيل

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- االسعار المتداولة بالسوق 

األرضيات الفينيل-7

النوع

مم1.6سم سمك 30×30بالطات فنيل 
2م

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ى
صر

جنيه الم
بال

مم1.6سم سمك 30×30بالطات فنيل  مم2سم سمك 30×30بالطات فنيل  مادةة الصقة لالرضيات الفينيل

-:االرضيات الفينيل
عبارة عن بالطات من الفينيل انتاج محلى  مقاس 

ج 80: 70مم ويتراوح السعر من 1.6سم بسمك 30×30
ة وتستخدم للمبانى السكني2م/ ج 5اللون االغمق يزيد ) 

مم للمبانى العامة 2سم بسمك 30×30كما تتوافر بالطات 
... مثل المكتبات والمبانى الدارية والمدارس 

م للمستشفيات 46×2.00وتتوافر ايضًا روالت مقاس 
هربائية معالجة بجزيئات كربونية لتالفى االستاتيكية الك

. لغرف الجراحة  
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

11.1211.1211.1211.1211.1211.1211.411.411.4

22.822.822.822.822.822.834.234.234.2

43.3243.3243.3243.3243.3243.32575757

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

كسوة قراميد لالسقف والواجهات- 8

النوع

قرميد مرسيليا بدون لون

عدد قرميد جمل زاوية بدون لون

قرميد كف بدون لون

كسوة قرميد لالسقف 
بالواجهات

تصنع بالطات قرميد األسطح من-1

والماءالغضارخلطات من 

مضغوطة في قوالب ثم تسوى 

.بدرجات حرارة محددة 

يتم تثبيتها على خلطة-2

.األسطح من خالئط األسمنت فوق

في االسقف تثبت هذه البالطات-3

ناصربمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع الع

.تي االنشائية للسقف بعدتغطية باللباد االسفل

يمكن تصنيع القرميد-4

0.بأشكال مختلفة 
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69

ى
صر

جنيه الم
بال

قرميد مرسيليا بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد كف بدون لون
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

215215215215215215215215215

300300300300300300300300300

280280280280280280280280280

310310310310310310310310310

تكسيات كالدينج للوجهات- 9

النوع

 مم 0.3مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 

ألوان عادة

2م

 مم 0.3مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 

ألوان خشبية
 مم 0.4مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 

ألوان عادة
 مم 0.5مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 

ألوان عادة

:كالدينج للواجهاتألواح
يوم تتكون ألواح الكالدينج من رقتين من ألواح األلومين. 

.وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر

ويوجد سماكلت اخرى ) مم 4اجالي سمك لوح الكالدينج . 

( .حسب الطلب 

مم0.5مم أو 0.4مم أو 0.3سمك رقتين األلومينيوم . 

(3003-1100األلومينيوم سبيكة)

ويوجد مقاسات ) متر 1.5*3.5لوح الكالدينج مقاس. 

.( أخرى حسب الطلب

50

100

150

200

250

300

350

400
ى

صر
جنيه الم

بال

مم ألوان عادة0.3مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 

مم ألوان خشبية0.3مم سمك رقتين األلومينيوم 4ألواح كالدينج 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

8585858585105105105105

757575757595959595

505050505070707070

األسعار شاملة الضرائب  دون النقل- االسعار المتداولة بالسوق

تكسيات أسفال الواجهات واألسوار- 10

النوع

طوب حراري

2م حجر هاشمي

طوب فرعوني

تكسيات

1

21

41

61

81

101

121

ى
صر

جنيه الم
بال

طوب حراري حجر هاشمي طوب فرعوني
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

656565656580808080

9090909090110110110110

120120120120120150150150150

األسعار دون النقل- االسعار المتداولة بالسوق 

 تابع تكسيات أسفال الواجهات واألسوار10-1

النوع

10×20ميكا مقاس 

15×30ميكا مقاس 

20×40ميكا مقاس 

2م

كسوة ميكا

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ى
صر

جنيه الم
بال

10×20ميكا مقاس  15×30ميكا مقاس  20×40ميكا مقاس 
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رقم الفاكسرقم التليفون الشركة المنتجة م

12404621724030602

27080501

27033733

 شركات البالط
البريد االلكترونىالعنوان

 -2مدينة نصر أمتداد رمسيس - المبيعات القاهرة 
66عمارة

sales@unicrete.netالبساتين القاهرة-ش البساتين العمومى 227032106127

 طريق مصر اسكندرية الصحراوى21ك03/358656203/3586563شركة السماحى للبالط اآللى3

mailto:sales@unicrete.net


رقم الفاكسرقم التليفون الشركة المنتجة م

2
23914218 
23938229

23914511

 شركات السرياميك والبورسلني
البريد االلكترونىالعنوان

1
37606326 
37600581

المهندسين-ش البطل احمد عبدالعزيز 3335612136

alfaceramic@link.com.eg

lecico@lecico.comالقاهرة-وسط البلد-ش محمد فريد 106

32273930222739301
مدينة-ش حسن المأمون المنطقة السادسة 54  

نصر
www.ceramic-alamir.com

4
38164118 
38164119

الجيزة-أكتوبر 6المنطقة الصناعية الخامسة 23520457

 شركات الرخام واجلرانيت

mailto:alfaceramic@link.com.eg
mailto:lecico@lecico.com
http://www.ceramic-alamir.com/


رقم الفاكسرقم التليفون الشركة المنتجة م

01001289479شركة جالكسي2

01148006309شركة فرست للرخام والجرانيت3

01119150884مصنع السالم الصينى4

القاهرة-المعادى-شق الثعبان طريق األوتوستراد

القاهرة-المعادى-شق الثعبان طريق األوتوستراد

القاهرة-المعادى-شق الثعبان طريق األوتوستراد

 شركات الرخام واجلرانيت
البريد االلكترونىالعنوان

103/4700066 
03/4701166

03/4701165
- طريق مصر 36منطقة مرغم الصناعية الكيلو 

اسكندرية الصحراوى
RASHED@alex-tiles.com

mailto:RASHED@alex-tiles.com


الفاكسالتليفون الشركةم

13585408435859858

الفاكسالتليفون الشركةم

12431596224315962

شركات ارضيات صناعية من االيبوكسى
البريد اإللكترونيالعنوان

شارع الهرم الجيزة319                             
شارع إسكندر إبراهيم ميامي االسكندرية6

www.cmbgroup.org

ارضيات فنيل  , HDFشركات أرضيات ال 
البريد اإللكترونيالعنوان

شارع شبرا عمارة البوسطة أعلى ـ81   

محطة مترو مسرة
cezar.egy@outlook.com

http://www.cmbgroup.org/
mailto:cezar.egy@outlook.com


الفاكسالتليفون الشركةم

011/11142411011/11142412شركة المصريين للحراريات1

الفاكسالتليفون الشركةم

1222733764011/24066663

البريد اإللكترونيالعنوان

info@egrooftile.comتداد شارع الجزائرــ البساتينإم25 

شركات التكسيات أسفال الواجهات واألسوار 

  
البريد اإللكترونيالعنوان

ش أبو داوود الظاهري متفرع من13  

مكرم عبيد مدينة نصر
info@maak-group.com

mailto:info@egrooftile.com
mailto:info@maak-group.com




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

210.5210.5210.5210.5210.5210.5210.5210.5210.5
222.0222.0222.0222.0222.0222.0222.0222.0222.0
230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0
242.8242.8242.8242.8242.8242.8242.8242.8242.8

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر
%22.3-312.4%10.3-234.8يناير 
%22.3-312.4%10.3-234.8فبراير
%22.3-312.4%10.3-234.8مارس
%22.3-312.4%10.3-234.8ابريل
%22.3-312.4%10.3-234.8مايو
%22.3-312.4%10.3-234.8يونيو
%22.3-312.4%10.3-234.8يوليو

%22.3-312.4%10.3-234.8أغسطس
%22.3-312.4%10.3-234.8سبتمبر
%100.0-312.4%100.0-234.8اكتوبر
%100.0-312.4%100.0-234.8نوفمبر
%100.0-312.4%100.0-234.8ديسمبر
234.8312.4المتوسط

2021أسعار المواد العازلة خالل عام:ثالثا 
عازل للرطوبة- 1

النوع
      لفائف خيش مقطرن

انسوجوت خ إقتصادى
اللفة 

(متر10×1)
1انسوجوت خ 
2انسوجوت خ 
3انسوجوت خ

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

2020عام
3انسوجوت خانسوجوت خ إقتصادي

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

ى
صر

لم
 ا
يه

جن
ال
ب

انسوجوت خ إقتصادى 1انسوجوت خ 

2انسوجوت خ  3انسوجوت خ

-:األنسوجوت 

رقائق عازلة مصنعة من البيتومين -
(  الخيش) المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت 

يستخدم عازل  للرطوبة للحمامات -
.واألرضيات والبدرومات وقواعد الكباري 

ل ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعز-
1.5أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل 3أن يدهن 

طبقة من األنسوجوت2+ 2م/كجم 

2021-2020معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

معدل التغيرالسعر
%30.4-52.44يناير 
%30.4-52.44فبراير
%30.4-52.44مارس
%30.4-52.44ابريل
%28.3-52.44مايو
%28.3-52.44يونيو
%28.3-52.44يوليو

%28.3-52.44أغسطس
%28.3-52.44سبتمبر
%100.0-52.44اكتوبر
%100.0-52.44نوفمبر
%100.0-52.44ديسمبر
52.44المتوسط

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    - السطح العلوى مغطى  بالبولى اثيلين -مم3السمك 

عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح 
مم3سمك  (الفايبر جالس)باأللياف الزجاجية

34.234.234.234.235.3435.3435.3435.34

مم3عازل مسلح بالبوليستر سمك 2020عام 

تابع عازل للرطوبة- 1
النوع

عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح 
مم3بالبوليستر سمك 

2م
36.536.536.536.537.62

35.34

37.6237.6237.6237.62

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

ى
صر

جنيه الم
بال

مم 3عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح بالبوليستر سمك 

مم3سمك ( الفايبر جالس)عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى ومسلح باأللياف الزجاجية

عازل ذو أساس بيتوميني 
اف مسلح بالبولستر أو األلي

الزجاجية  
عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي-

.  سطح أملس بعد تنظيفه من األتربة 
ندهان السطح بوجه تحضيري من البيتومي-

علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب
سم ويشمل عمل وزرات 10الباشبوري بركوب قدره 

سم 10أعلي منسوب التشطيب بارتفاع اليقل عن 
علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل األفقي 

سم 3بطبقة لياسة أسمنتية بسمك 

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى 
2020-2021
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
5.55.55.55.5778.458.458.45
10.310.310.310.310.313.913.913.913.9
9.49.49.49.49.415.2215.2215.2215.22

14.1414.1414.1414.1414.1414.1414.1414.1414.14

معدل التغيرالسعر
%27.2-7.56يناير 
%27.2-7.56فبراير
%27.2-7.56مارس
%27.2-7.56ابريل
%7.4-7.56مايو
%7.4-7.56يونيو
%7.5611.8يوليو

%7.5611.8أغسطس
%7.5611.8سبتمبر
%100.0-7.56اكتوبر
%100.0-7.56نوفمبر
%100.0-7.56ديسمبر
7.56المتوسط

تابع عازل للرطوبة- 1
النوع

70/60بيتومين مؤكسد على الساخن 

كجم

بيتومين عازل للرطوبة على البارد
سعر المعمل- األسعار شاملة الضرائب دون النقل -  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

70/60بيتومين عازل علي الساخن 2020عام

 للطرقRC300بيتومين سائل 
 للطرقMC30بيتومين سائل 
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ى
صر

جنيه الم
بال

70/60بيتومين مؤكسد على الساخن  للطرقRC300بيتومين سائل 

للطرقMC30بيتومين سائل  بيتومين عازل للرطوبة على البارد

الببتومين 

م المواد الالصقة ذات لون أسود أو معتنوع من أنواع
ينتج ويكون علي حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة و 

اة ويوفر طبيعُا أو صناعيًا ويستخدم كطبقة عازلة للمي
ية الحماية لطبقة الألساسات التحتية وكخامة أساس

.    في إنتاج األسفلت 

عازل للرطوبة علي الساخن

عازل للرطوبة علي البارد

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامى 
2020-2021
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

162116211621163616361636163616361636

149214921492154015401540154015401540

عازل للحرارة- 2
النوع

ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق  
(3م/كجم36كثافة )

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية 
(3م/كجم32كثافة )

متر مكعب

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

ى
صر

جنيه الم
بال

(3م/كجم36كثافة )ألواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق  

(3م/كجم32كثافة )ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية 

عازل للحرارة من البولسترين  

3م/ كجم 36عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة  بكثافة حتي -
ألوانه -سم  121مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من 

.األزرق والرمادى 
.معوق النتشار الحريق , اليمتص المياه والرطوبة -
د وحشو يستخدم في عزل األسطح والحوائط الداخلية والثالجات وغرف التبري-

.  للجمالونات والهياكل المعدنية 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
666666666
777777777

10.510.510.511.1511.1511.2711.2711.2711.27لتر

النوع

2021أسعار الدهانات خالل عام : رابعًا
معجون حوائط بالستيك- 1

كجم داخلى  خارجى مقاوم للعوامل الجوية
دهان تحضيرى

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ى
صر

جنيه الم
بال

داخلى خارجى مقاوم للعوامل الجوية دهان تحضيرى

ـ :دهان تحضيرى
ط و مالئ عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل ـ راب

حيث للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية
سهيل يزيد من قوة ألتصاقها على األسطح األسمنتية كما أنة يعمل على ت

.  تشغيل المعجون     
ـ                                      :معجون الحوائط

ئة خاصة أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مال
من و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر باألسواق أنواع خاصة
&  المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى 

ك معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة  و معجون بالستي
-مقاوم للحريق 

يتم فرد المعجون بسكينة المعجون 
ساعة بين الطبقتين24على أن يترك 

و يتم صنفرتة فى اليوم التالى

39
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
10.4210.4210.4210.5910.5910.9110.9110.9110.91كجم

32.332.332.332.332.332.332.332.332.3
46.2346.2346.2346.2346.2346.2346.2348.4548.45
44.9544.9544.9544.9544.9544.9544.9544.9544.95

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر
%44.950.0%46.230.0يناير 
%44.950.0%46.230.0فبراير
%44.950.0%46.230.0مارس
%44.950.0%46.230.0ابريل
%44.950.0%46.230.0مايو
%44.950.0%46.230.0يونيو
%44.950.0%46.230.0يوليو

%44.950.0%46.234.8أغسطس
%44.950.0%46.234.8سبتمبر
%100.0-44.95%100.0-46.23اكتوبر
%100.0-44.95%100.0-46.23نوفمبر
%100.0-44.95%100.0-46.23ديسمبر
46.2344.95المتوسط

2020عام 
دهان بالستيك مط خارجىدهان بالستيك نصف المع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 دهانات بالستيك1-1
النوع

مط داخلى إقتصادى
(ابيض  )مط داخلى عالى الجودة 

مط خارجى متفوق الجودة
لترنصف المع داخلي وخارجي

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55
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ى
صر

جنيه الم
بال

مط داخلى إقتصادى

(ابيض ) مط داخلى عالى الجودة 

نصف المع داخلي وخارجي 

الدهانات
تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى 
دة تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة فى ع

وجة تحضيرى ـ  وجهين معجون ـ  وجه : خطوات 
بطانة و وجهين ضهارة 

ـ                                                   :دهانات بالستيك مط 
يك و عبارة عن دهان بالستيك غير المع يتكون من راتنج األكريل

جميع أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم ل
االسطح و الطوب و الحجارة لألستخدام الداخلى و الخارجى 

2007/1539المواصفات المصرية  رقم .
لوان و الدهانات البالستيكية باللون االبيض و جميع اال وتتوافر

.يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر 
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة 

الجودة من الدهانات
.حسب النوع المستخدم  

. لتر / 2م11: 8للوجة الواحد من / معدل الفرد 

2021-2020معدل تغير سعر دهانات  بالستيك بين عامى
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

230230230230230230230230230

275275275275275275275275275

275275275275275275275275275

230230230230230230230230230

دهانات الديكور- 2
النوع

دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي

دهان ديكوري يضيف بعد جديد , ذو تأثير راقي

دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي 
وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي

دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

عبوة   
لتر0.90

-:دهانات الديكور
منتية دهانات ديكورية لالستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل األسطح األس-

.والخشبية واأللواح الجبسية 
.دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى -

:طريقة االستخدام 
.يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من االتربة والزيوت والشحوم والغبار -
.دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف -
دهان وجهين بالستيك بطانة-

قشرة البيض من نفس لون الدهان
.الديكوري 

دهان وجه أو وجهين من-

200
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ى
صر

جنيه الم
بال

دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية

41



ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
40.3640.3640.3640.3140.3140.3140.3140.3140.31
21.5521.5521.5521.5521.5521.5521.5521.5521.55
17.3317.3317.3318.2418.2418.2418.2418.2418.24
23.5623.5623.5618.2418.2418.2418.2418.2418.24

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

برايمر- 3
النوع

برايمر سينسيتك

كجم
برايمر احمر
برايمر رمادى

ميتال كوت
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ى
صر

جنيه الم
بال

برايمر سينسيتك ميتال كوت  برايمر احمر  برايمر رمادى  
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
31.1431.1431.1434.0534.0534.0534.0534.0534.05
35.9135.9135.9137.0537.0537.7937.7937.7937.79
50.3550.3550.3550.3550.3550.3550.3550.3550.35

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

دهانات الكيه- 4
النوع

مط ابيض لألسطح الداخلية
لتر مط أبيض لألسطح الداخلية والخارجية عالى 

نصف المع عالى الجودة

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ى
صر

جنيه الم
بال

مط ابيض لألسطح الداخلية مط أبيض لألسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة نصف المع عالى الجودة

ـ:(الالكيه ) الدهانات األلكيدية 

المع فنص-طالء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحًا مطفأ 
.المع  -
.2007/793/2المواصفات المصرية رقم -
.  ة يجب أن تكون األسطح جافة وخالية من األتربة و الشحوم وخالف-
بادى تسوية األسطح بالو يستخدم الدهان الالكية كوجة نهائى بعدـ 

ووجهين ( اسطح معدنية ـ أسطح خشبية) المناسب لنوع السطح 
وجه أو 2و يتم الدهان بالالكية بعدد -.( معجون لألسطح أسمنتية 

. حسب الطلب 
الدهانات الالكية المط

ان عديدة و ألو دهان الكية سينتيتتك غير المع يتوافر باللون األبيض
و تختلف الجودة حسب السعر  . حسب اللون المطلوب 

الدهانات الالكية نصف المع 
لوان عديدة و أدهان الكية سينتيتتك نصف المع يتوافر باللون األبيض
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
39.4439.4439.4444.2344.2344.2344.2344.2344.23
33.1733.1733.1735.0635.0635.0635.0635.0635.06
59.2859.2859.2859.8559.8559.8559.8559.8559.85
41.7541.7541.7542.7542.7542.7542.7542.7542.75

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر
%41.750.0%59.280.0يناير 
%41.750.0%59.280.0فبراير
%41.750.0%59.280.0مارس
%41.752.4%59.281.0ابريل
%41.752.4%59.281.0مايو
%41.752.4%59.281.0يونيو
%41.752.4%59.281.0يوليو

%41.752.4%59.281.0أغسطس
%41.752.4%59.281.0سبتمبر
%100.0-41.75%100.0-59.28اكتوبر
%100.0-41.75%100.0-59.28نوفمبر
%100.0-41.75%100.0-59.28ديسمبر
59.2841.75المتوسط

لألسطح الداخلية (ألوان  )المع 

2020عام
 الكية شديد اللمعان الوان الكية شديد اللمعان ابيض

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 تابع دهانات الكيه1- 4
النوع

لألسطح الداخلية (أبيض  )المع 

لتر
(أبيض)شديد اللمعان لألسطح الداخلية والخارجية 
(ألوان)شديد اللمعان لألسطح الداخلية والخارجية 

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

ى
صر

جنيه الم
بال

لألسطح الداخلية( أبيض ) المع 

لألسطح الداخلية( ألوان ) المع 

(أبيض)شديد اللمعان لألسطح الداخلية والخارجية 

(ألوان)شديد اللمعان لألسطح الداخلية والخارجية 

-:الكية المع دهانات

دهان الكية سينيتيتك المع
دئة أو يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البا

.دنية فوقهما معًا على الحوائط و االسطح الخشبية و المع
مناسب بوجة خاص ألعمال النجارة و الكريتال و دهان 

.  الحوائط الالمعة فى المبانى السكنية والعامة 
يمكن تخفيف الالكية بالتنر

أو مخفف مناسب  لعمل وجة البطانة 
.يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة 

يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجة االول
قبل الدهان مرة آخرى 

لتر للوجة الواحد / 2م12:10معدل الفرد من 
قاومة يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و م

. األصفرار و األنسيابية وسهولة األستخدام 

2021-2020عامى معدل تغير سعر دهانات  الكية بين 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
53.253.253.253.253.253.253.253.253.2
39.9539.9539.9539.9539.9539.9539.9539.9539.95
38.2738.2738.2738.2738.2738.2738.2738.2738.27
46.846.846.846.846.846.846.846.846.8

دهان أستر- 5
النوع

دهان تحضيرى شفاف

كجم
ورنيش الكيدى لدهان االخشاب

ورنيش نيترو سيلوز المع لالرضيات
ورنيش نيترو سيلوز مط لالرضيات

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ى
صر

جنيه الم
بال

دهان تحضيرى شفاف ورنيش الكيدى لدهان االخشاب

ورنيش نيترو سيلوز المع لالرضيات  ورنيش نيترو سيلوز مط لالرضيات 

:دهان تحضيرى لدهان األخشاب 
وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان 320يتم سنفرة السطح بسنفرة 

تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف  بأستخدام مسدس الرش 
ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان االخشاب واالبواب والموبليا وخالفه 
1.6ـ1.4بار بقطر فوهه 5ـ4ضغط الرش , يتم الدهان باستخدام مسدس الرش 

%  25: 15مللى أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف
كجم  /2م12ـ10:     معدل الفرد 

:  ورنيش نيترو سيليوز المع  او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان االرضيات 
,  الصالبه يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشالللكيدى ويتميز ب

حليبى  مقاوم للخدش مناسب لدهان االرضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط
تنر نيترو سيليوزى : للتخفيف 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
5.345.345.345.345.345.345.345.345.34
3.443.443.443.443.443.443.443.443.44
3.673.673.673.673.673.673.673.673.67
4.064.064.064.064.064.064.064.064.06
4.994.994.994.994.994.994.994.994.99

معدل التغيرالسعر
%3.670.0يناير 
%3.670.0فبراير
%3.670.0مارس
%3.670.0ابريل
%3.670.0مايو
%3.670.0يونيو
%3.670.0يوليو

%3.670.0أغسطس
%3.670.0سبتمبر
%100.0-3.67اكتوبر
%100.0-3.67نوفمبر
%100.0-3.67ديسمبر
3.67المتوسط

2020عام 
ابيض (ناعم )دهانات اسمنتية

دهانات أسمنتية للواجهات- 6
النوع

للطالء الداخلى (أبيض )معجون ناعم 

كجم
(أبيض )طبقة دهان للطالء الداخلى 

(أبيض)دهانات اسمنتية للواجهات متوسط 
(أبيض )دهانات اسمنتية للواجهات خشن 

(أبيض )دهانات اسمنتية للواجهات  ناعم 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

-:دهانات أسمنتيه 

نتية تتميز الدهانات االسم, طالء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية 
رها بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف باالضافة الى طول عم

على كافة االفتراضى وتتميز بسهولة وسرعة االستحدام ويمكن استخدامها
اعمة ولياسات ن,  ومعجون تشطيب,أنواع الجدران وتشمل اساسا  خارجيا 

مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن او متوسطة الخشونة 

استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة

ويمكن فردها على المحارة لوناً 20باللون االلبض والرمادى و
جاه واحد من الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى ات

مم 1:3اعال السفل  بسمك 
,لتر  /كجم 1.6الكثافة الجافة حوالى 

(لتر ماء6.5/كجم 25شيكارة )الخلط  
ملم 1سمك 2م/ كجم 1.3:معدل التغطية 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ى
صر

جنيه الم
بال

للطالء الداخلى ( أبيض) معجون ناعم 

(أبيض) طبقة دهان للطالء الداخلى 

(أبيض) دهانات اسمنتية للواجهات  ناعم 

(أبيض)دهانات اسمنتية للواجهات متوسط 

(أبيض) دهانات اسمنتية للواجهات خشن 

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين 

46



سل
سل

رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتالم

35854084

35853917

 شركات املواد العازلة  
البريد االلكترونىالعنوان

info@insumat.com بعد المنيب14طريق أسيوط السريع ك 1381772593817291814

cmb@cmbegypt.comش الهرم الجيزة319 335859858

401005442494
مركز - محطة هابي - الوايلي -ش بورسعيد

التعاون للبترول- التدريب المهني 

mailto:info@insumat.com
mailto:cmb@cmbegypt.com


الفاكستليفون الشركةم

1
44915044  

44814230
44814051 
26100751

23585408435859858

316730

الفاكسالتليفون الشركةم

1

24716433  
24716432  
24716430

24716431

شارع الهرم الجيزة319                         
شارع إسكندر إبراهيم ميامي االسكندرية6    

www.cmbgroup.org

 شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أمسنتية  
البريد اإللكترونيالعنوان

المنطقة الصناعية األولى مدينة العبور  
شالمصانع األميرية القاهرة1

www.glc.com.egمدينة العبور الصناعية

البريد اإللكترونيالعنوان

ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر12       
 www.savetoegypt.comش الطيار محمود شكري سموحة اإلسكندرية5

http://www.cmbgroup.org/
http://www.glc.com.eg/
http://www.savetoegypt.com/


الفاكستليفون الشركةم

4467940544679412

 شركات قرميد فخار     

البريد اإللكترونيالعنوان

info@sweilem.netش السعد ميدان الخلفاوى شبرا6

mailto:info@sweilem.net




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

479.9479.9479.9479.9479.9479.9479.9479.9479.9

692.0692.0692.0692.0692.0692.0692.0692.0692.0

893.8893.8893.8893.8893.8893.8893.8893.8893.8

1362.31362.31362.31362.31362.31362.31362.31362.31362.3

%893.800.0%6920.0يناير 

%893.800.0%6920.0فبراير

%893.800.0%6920.0مارس

%893.800.0%6920.0ابريل

%893.800.0%6920.0مايو

%893.800.0%6920.0يونيو

%893.800.0%6920.0يوليو

%893.800.0%6920.0أغسطس

%893.800.0%6920.0سبتمبر

%100.0-893.80######692اكتوبر

%100.0-893.80######692نوفمبر

%100.0-893.80######692ديسمبر

692893.80المتوسط

(نحاس معزول)أسالك - 1

النوع

اللفة 

(ط.م100)

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

2 مم 2

2 مم 3

2 مم 4

2 مم 6

معدل التغير
2020عام

2مم4سلك 2مم3سلك 

السعرمعدل التغيرالسعر

ً 2021أسعار المستلزمات الكهربائية خالل : خامسا

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ى
صر

جنيه الم
بال

2مم 2 2مم 3

نحاس معزول أسالك

تتكون االسالك من قلب من النحاس -
.P.V.Cالمخمر المعزول بماده 

لمختلفة تستخدم للتوصيالت الكهربائيه  ا-
.وأعمال االضاءة  داخل المنشأة

معدل تغير سعر  االسالك النحاس المعزول بين عامى
2020-2021
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

3470.23470.23470.23470.23470.23470.23470.23470.23470.2

672667266726672667266726672667266726

912091209120912091209120912091209120

124261242612426124261242612426124261242612426

%67260.0%3470.200.0يناير 

%67260.0%3470.200.0فبراير

%67260.0%3470.200.0مارس

%67260.0%3470.200.0ابريل

%67260.0%3470.200.0مايو

%67260.0%3470.200.0يونيو

%67260.0%3470.200.0يوليو

%67260.0%3470.200.0أغسطس

%67260.0%3470.200.0سبتمبر

%100.0-6726######3470.20اكتوبر

%100.0-6726######3470.20نوفمبر

%100.0-6726######3470.20ديسمبر

3470.206726المتوسط

(نحاس معزول)تابع أسالك - 1

النوع

2 مم 16

اللفة 

(ط.م100)

2020عام
2مم25سلك 2مم16سلك 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

2 مم 25

2 مم 35

2 مم 50

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

ى
صر

جنيه الم
بال

2مم 16 2مم 25 2مم 35 2مم 50

تابع معدل تغير سعر االسالك النحاس المعزول
نحاس معزول أسالك2021-2020بين عامى 

تتكون االسالك من قلب من النحاس -
.P.V.Cالمخمر المعزول بماده 

تستخدم للتوصيالت الكهربائيه-
.المختلفة وأعمال االضاءة  داخل المنشأة
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

53.453.453.453.453.453.453.453.453.4

98.698.698.698.698.698.698.698.698.6

%98.600.0يناير 

%98.600.0فبراير

%98.600.0مارس

%98.600.0ابريل

%98.600.0مايو

%98.600.0يونيو

%98.600.0يوليو

%98.600.0أغسطس

%98.600.0سبتمبر

######98.60اكتوبر

######98.60نوفمبر

######98.60ديسمبر

98.60المتوسط

(نحاس معزول شعر)كابالت - 1

النوع

2 مم10×2نحاس 
متر طولى

2 مم10×4نحاس 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

معدل التغيرالسعر

2مم10×4نحاس 

2020عام

10

15

20

25

30

35

40
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50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

ى
صر

جنيه الم
بال

2مم10×2نحاس  2مم10×4نحاس 

جهد ( نحاس معزول شعر)كابالت 
ف.ك1/ 0.6

تتكون من قلب مكون من مجموعه موصالت من النحاس -
والمغلف بغالف نهائي من P.V.Cالمخمر المعزول بماده 

P.V.c.
ت الهواء يستخدم فى التوصيالت الخاصه للثالجات ومكيفا-

.والغساالت والمراوح 

النحاس معدل تغير سعر كابالت
2021-2020المعزول بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

55.955.955.955.955.955.955.955.955.9

78.778.778.778.778.778.778.778.778.7

116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3116.3

%790.0يناير 

%790.0فبراير

%790.0مارس

%790.0ابريل

%790.0مايو

%790.0يونيو

%790.0يوليو

%790.0أغسطس

%790.0سبتمبر

######79اكتوبر

######79نوفمبر

######79ديسمبر

79المتوسط

متر طولى 2 مم6×4نحاس 

2 مم10×4نحاس 

2020عام

2مم6× 4نحاس 

معدل التغيرالسعر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

(نحاس مسلح ضغط منخفض)تابع الكابالت - 2

النوع

2 مم4×4نحاس 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

ى
صر

جنيه الم
بال

2مم4×4نحاس  2مم6×4نحاس  2مم10×4نحاس 

كابالت نحاس مسلح ضغط 
منخفض 

تتكون من قلب من مجموعه من موصالت النحاس-
مسلح بشريطين من الصلب P.V.Cالمعزول 

ن يقوم بنقل الكهرباء م- P.V.Cوغالف نهائي من
ي قنوات محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب ف

حمله مدفونه تحت االرض ولذلك لمقاوته للرطوبة وت
.لالحمال الميكانيكية

النحاس معدل تغير سعر كابالت
2021-2020المعزول بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

391.0391.0391.0391.0391.0391.0391.0391.0391.0

470.8470.8470.8470.8470.8470.8470.8470.8470.8

670.8670.8670.8670.8670.8670.8670.8670.8670.8

926.8926.8926.8926.8926.8926.8926.8926.8926.8

1777.31777.31777.31777.31777.31777.31777.31777.31777.3

%1777.30.0يناير 

%1777.30.0فبراير

%1777.30.0مارس

%1777.30.0ابريل

%1777.30.0مايو

%1777.30.0يونيو

%1777.30.0يوليو

%1777.30.0أغسطس

%1777.30.0سبتمبر

######1777.3اكتوبر

######1777.3نوفمبر

######1777.3ديسمبر

1777.3المتوسط

2020عام

(نحاس مسلح ضغط منخفض)تابع الكابالت - 1

النوع

2 مم95+185×3نحاس 

2 مم95+185×3نحاس 

معدل التغيرالسعر

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

2مم25+50×3نحاس 

2 مم35+70×3نحاس 

2 مم16+35×3نحاس 

متر طولى

2 مم50+95×3نحاس 

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

ى
صر

جنيه الم
بال

2مم16+35×3نحاس  2مم25+50×3نحاس 
2مم35+70×3نحاس  2مم50+95×3نحاس 

2مم95+185×3نحاس 

كابالت نحاس مسلح ضغط 
منخفض 

تتكون من قلب من مجموعه من موصالت -
مسلح بشريطين من P.V.Cالنحاس المعزول 

يقوم بنقل - P.V.Cالصلب وغالف نهائي من
اني الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المب
ويركب في قنوات مدفونه تحت االرض ولذلك 

.ةلمقاوته للرطوبة وتحمله لالحمال الميكانيكي

ح نحاس مسل) تابع معدل تغير سعر كابالت
2021-2020بين عامي ( ضغط منخفض 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

9592119119119107107107117

125121149149149134134134147

195188249249249224224224246

145140180180180152152152178

182175230230230191191191210

290279371371371296296296367

%2717.0%1707.1يناير 

%2713.0%1702.9فبراير

%27136.9%17035.3مارس

%27136.9%17035.3ابريل

%27136.9%17035.3مايو

%2719.2%17012.4يونيو

%2719.2%17012.4يوليو

%2719.2%17012.4أغسطس

%27135.4%17023.5سبتمبر

%100.0-242######152اكتوبر

%100.0-242######152نوفمبر

%100.0-278######139ديسمبر

164267المتوسط

 مم13
اللفة 

(متر45)
 مم16

 مم23

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

2020عام

 مم16مقاس 

خراطيم بالستيك بولى ايثيلين-2
النوع

 مم13
اللفة 

(متر30)
 مم16

 مم23

معدل التغيرالسعر

مم23مقاس 

معدل التغيرالسعر

30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390

ى
صر

جنيه الم
بال

مم 13 مم 16 مم 23

مم 13 مم 16 مم 23

بولى) خراطيم بالستيك

(اثيلين

ى ربط تقوم الخراطيم البالستيكية المفرغة ف-
اطيم االعمال الكهربائية بعضها ببعض والخر 
شة البولى اثلين تكون صلبة ولكنها غير ه

.وتتحمل درجة الحرارة

م30لفة 

(   45فه الل) معدل تغير سعر خراطيم بالستيك بولي ايثيلين 

52  



ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

3130.038.038.038.030.030.030.033.0

3635.046.046.046.037.037.037.040.0

6260.075.075.075.060.060.060.066.0

%611.6يناير 

%1.6-61فبراير

%6123.0مارس

%6123.0ابريل

%6123.0مايو

%1.6-61يونيو

%1.6-61يوليو

%1.6-61أغسطس

%618.2سبتمبر

######55اكتوبر

######55نوفمبر

######63ديسمبر

60المتوسط

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

تابع خراطيم بولى ايثلين فلكسبل- 2

النوع

 مم13
اللفة 

(متر20)
 مم16

 مم23

2020عام

 مم23مقاس 

معدل التغيرالسعر

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ى
صر

جنيه الم
بال

مم13 مم16 مم23

ةخراطيم  بولى ايثلين مرن
ا بدون االخراطيم المرنة تكون قابلة للثنى يدوي-

.الحاجة الى معالجة او الى ادوات
ة تستخدم فى اعمال التوصيالت الكهربائي-

.المدفونة 

لين معدل تغير سعر خراطيم  بولي ايثي
2021-2020فلكسبل  بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

187.30176.28176.28208.10208.10208.10208.10208.10208.10

280.95264.42264.42312.16312.16312.16312.16312.16312.16

367.39345.78345.78408.21408.21408.21408.21408.21408.21

396.21372.90372.90440.23440.23440.23440.23440.23440.23

 رمادى غامقPVCمواسير بالستيك- 2

النوع

 مم13
الربطة 

(34 

ماسورة 

(م3بطول 

.األسعار شاملة الضرائب دون النقل -  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

 مم16

 مم19

 مم23

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

470

490

ى
صر

جنيه الم
بال

مم13 مم16 مم19 مم23

بالستيك رمادى اللونمواسير

ح تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سط-
.االرض
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

676676742850850850850850943م3×34لفة 

لفة 

متر3×15
577577633725725725725725805

لفة 

متر3×5
428428470538538538538538597

 ابيضUPVCمواسير بالستيك- 2

النوع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

 مم سمك خفيف قطر خارجى 20ماسورة 

 مم17.4 مم والداخلى 20

 مم سمك خفيف قطر خارجى 32ماسورة 

 مم28.6 مم والداخلى 32

 مم سمك خفيف قطر خارجى 50ماسورة 

 مم45.1 مم والداخلى50

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100

ى
صر

جنيه الم
بال

مم17.4مم والداخلى 20مم سمك خفيف قطر خارجى 20ماسورة 

مم28.6مم والداخلى 32مم سمك خفيف قطر خارجى 32ماسورة 

مم45.1مم والداخلى50مم سمك خفيف قطر خارجى 50ماسورة 

ابيضUPVCبالستيك مواسير

المقاومة للصدمات والقادرة  UPVCمواسير مصنعة من مادة -
على تحمل اقصى واخطر الظروف فى المواقع 

متر 3طول الماسورة النمطى -
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

3.23.23.523.523.523.523.523.523.52

5.245.245.775.775.775.775.775.775.77

13.9413.9415.3315.3315.3315.3315.3315.3315.33

4.924.925.425.425.425.425.425.425.42

14.2614.2615.6915.6915.6915.6915.6915.6915.69

30.8330.8333.933.933.933.933.933.933.9

6.46.47.037.037.037.037.037.037.03

14.3914.3915.8215.8215.8215.8215.8215.8215.82

33.3833.3836.7236.7236.7236.7236.7236.7236.72

UPVCمم 50جلبة ماسورة 

UPVCمم 20كوع ماسورة 

UPVCمم 32كوع ماسورة 

UPVCمم 50كوع ماسورة 

عدد

 ابيضUPVCقطع خاصة للمواسير بالستيك- 2

UPVCمم 20جلبة ماسورة 

UPVCمم 32جلبة ماسورة 

النوع

UPVCمم 20ادابتور ماسورة 

UPVCمم 32ادابتور ماسورة 

UPVCمم 50ادابتور ماسورة 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

ى
صر

جنيه الم
بال

UPVCمم 20جلبة ماسورة  UPVCمم 32جلبة ماسورة  UPVCمم 50جلبة ماسورة 
UPVCمم 20كوع ماسورة  UPVCمم 32كوع ماسورة  UPVCمم 50كوع ماسورة 
UPVCمم 20ادابتور ماسورة  UPVCمم 32ادابتور ماسورة  UPVCمم 50ادابتور ماسورة 

UPVCبالستيك قطع خاصة لمواسير
ابيض
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

6000700075008500950010000105001050010000

120001250013000130001300013000130001300013000

%115004.3%55009.1يناير 

%115008.7%550027.3فبراير

%1150013.0%550036.4مارس

%1150013.0%550054.5ابريل

%120008.3%580063.8مايو

%120008.3%580072.4يونيو

%120008.3%580081.0يوليو

%120008.3%580081.0أغسطس

%120008.3%580072.4سبتمبر

%100.0-12000######5800اكتوبر

%100.0-11500######5800نوفمبر

%100.0-11500######6000ديسمبر

571711750المتوسط

3م

األسعار شاملة الضرائب دون النقل'- األسعار المتداولة بالسوق 

أطوال - (رومانى )خشب زان مبخر

ً 2021أسعار خامات التشطيب خالل عام : سادسا

الخشب- 1

معدل التغيرالسعر

خشب زانخشب سويد موسكى

2020عام

النوع

معدل التغيرالسعر

(فنلندى)خشب سويد موسكى 

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

ى
صر

جنيه الم
بال

(فنلندى)خشب سويد موسكى  أطوال-( رومانى) خشب زان مبخر

االخشاب
يعتبر من االخشاب: الخشب الموسكي -

ة الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمر 
ابيك ويستخدم في أعمال نجارة االبواب والشب
.واالرضيات واالثاث ونجارة الخرسانة  

هو أكثر االخشاب الصلده: الخشب الزان 
شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة

لي واالثاث واالرضيات واالعمال التي تحتاج ا
.متانه 

2021-2020معدل تغير سعر  الخشب  بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

450450500510510510510510510

125125125125125125125140135

160160160165165165165165160

%1600.0يناير 

%1600.0فبراير

%1600.0مارس

%1603.1ابريل

%1600.0مايو

%1603.1يونيو

%1603.1يوليو

%1603.1أغسطس

%1600.0سبتمبر

%1603.1اكتوبر

%1600.0نوفمبر

######160ديسمبر

160المتوسط

2020عام
معدل التغيرالسعر

مم3أبالكاج أسيوى 

مم4أبالكاج أسيوى 

 

244×122

سم

 مم18خشب كونتر مضغوط 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل'-األسعار المتداولة بالسوق 

تابع الخشب- 1

النوع

سم4ابالكاج اسيوى 

50
80
110
140
170
200
230
260
290
320
350
380
410
440
470
500
530
560
590
620
650
680

ى
صر

جنيه الم
بال

مم18خشب كونتر مضغوط  مم3أبالكاج أسيوى  مم4أبالكاج أسيوى 

االخشابتابع
-الخشب الكونتر هو من االخشاب الصناعية المضغوطة-

-:يوجد منه نوعين من الألخشاب 
شب بانوهات مكونه من لوحين أبالكاش والحشو سدايب خ* 

أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات أتجاهات مختلفة 
كونتر مضغوط وهوعبارة عن مجموعة ألواح أبالكاش * 

مضغوطة  

هو ألواح مصنوعه من رقات من : الخشب االبالكاج 
من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص

ه بضغط نوع اليتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاص
.ابعالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال االثاث واالبو 

معدل تغير سعر الخشب االبالكاج بين
2021-2020عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

610006100062000620006700068000680006900072000

620006200063000630006800069000690007000073000

%4900026.5%4800027.1يناير 

%4900026.5%4800027.1فبراير

%4900028.6%4800029.2مارس

%4900028.6%4800029.2ابريل

%4900038.8%4800039.6مايو

%4900040.8%4800041.7يونيو

%5000038.0%4900038.8يوليو

%5000040.0%4900040.8أغسطس

%5000046.0%4900046.9سبتمبر

%100.0-52000######51000اكتوبر

%100.0-53000######52000نوفمبر

%100.0-54000######53000ديسمبر

4925050250المتوسط

السعرمعدل التغير السعر

ملونفضى مؤكسد

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

2020عام 
معدل التغير

ملون

النوع

فضى مؤكسد
الطن

ألومنيوم-2

40000

42500

45000

47500

50000

52500

55000

57500

60000

62500

65000

67500

70000

72500

75000

77500

80000

82500

85000

87500

90000

ى
صر

جنيه الم
بال

فضى مؤكسد ملون

االلومينوم
ولذلك يتميز بخفه وزنه وقله كثافته ومتانته-

لمطابخ يستخدم فى صناعة النوافذ وأبواب المساكن وا
.
يجب إزلة الرمل والصخور من خامة االلومنيوم -

يض للحصول على أكسيد االلومنيوم وهو مسحوق أب
.
كلها يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف فى ش-

.ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه 

دأشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكس

أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة

2021-2020معدل تغير سعر  االلومنيوم بين عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

163016301710171017101710171017101710

185818581950195019501950195019501950

180118011890189018901890189018901890

202920292130213021302130213021302130

174417441830183018301830183018301830

156515651640164016401640164016401640

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

%18580.0%16300.0يناير 

%18580.0%16300.0فبراير

%18585.0%16304.9مارس

%18585.0%16304.9ابريل

%18585.0%16304.9مايو

%18585.0%16304.9يونيو

%18585.0%16304.9يوليو

%18585.0%16304.9أغسطس

%18585.0%16304.9سبتمبر

%100.0-1858######1630اكتوبر

%100.0-1858######1630نوفمبر

%100.0-1858######1630ديسمبر

16301858المتوسط

مم به زجاج مفرد72قطاع مفصلي عرض 

UPVCقطاعات - 3

2020عام

مم به 88قطاع منزلق عرض 

زجاج مفرد

مم به 88قطاع منزلق عرض 

زجاج مفرد وضلفة سلك

قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

2م

النوع

مم به زجاج مفرد88قطاع منزلق عرض 

مم به زجاج مفرد 88قطاع منزلق عرض 

وضلفة سلك

مم به 125قطاع بانوراما منزلق عرض 

زجاج مفرد وضلفة سلك

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

مم به 125قطاع بانوراما منزلق عرض 

زجاج مفرد

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

ى
صر

جنيه الم
بال

مم به زجاج مفرد88قطاع منزلق عرض 

مم به زجاج مفرد وضلفة سلك88قطاع منزلق عرض 

مم به زجاج مفرد125قطاع بانوراما منزلق عرض 

مم به زجاج مفرد وضلفة سلك125قطاع بانوراما منزلق عرض 

مم به زجاج مفرد 72قطاع مفصلي عرض 

قطاع ثابت شامل زجاج مفرد 

UPVCقطاعات 

د للشبابيك واالبواب والقواطيع من اجو  UPVCقطاعات-
:االصناف 

مختلفةيعتبر كبديل للخشب وااللمنيوم ومتوفر منه الوان-1
مقاوم للرطوبه العاليه/ مانع لتسرب الماء والهواء-2
عازل للحراره/ عازل للصوت/ عازل للغبار -3
مضاد للنمل االبيض والحشرات-4
ابل غير ق/ غير قابل لالشتعال / غير موصل للكهرباء -5

للتصدع

2120-2020بين عامى UPVCمعدل تغير سعر 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

656578787880808080

85.585.5979797100100100100

127.7127.7143143143148148148148

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

%10324.0%7120.4يناير 

%10324.0%7120.4فبراير

%10338.8%7136.6مارس

%10338.8%7136.6ابريل

%10338.8%7136.6مايو

%10343.9%7141.3يونيو

%10343.9%7141.3يوليو

%10343.9%7141.3أغسطس

%10343.9%7141.3سبتمبر

%100.0-103######71اكتوبر

%100.0-103######71نوفمبر

%100.0-103######71ديسمبر

71103المتوسط

الزجاج- 4

النوع

مم3شفاف 

متر مسطج مم4شفاف 

مم6شفاف 

دون النقل%  10االسعار تشمل  الضرائب و التقطيع والتفصيل  حتي هالك  -االسعار المتداولة بالسوق 

2020عام
مم6شفاف  مم4شفاف 

20

40

60

80

100

120

140

160

ى
صر

جنيه الم
بال

مم3شفاف  مم4شفاف  مم6شفاف 

الزجاج
ى ثان)الزجاج عبارة عن مركب كيمائى أساسة الرمل

(   أكسيد السيليكون 
ية يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياس

لزجاج األمان أو المواصفات 354المصرية رقم 
. العالمية 

ى و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يل
:-
حساب ضغط الرياح طبقًا للكود المصرى -1
مسطح = حساب معامل الزجاج ألكبر قطعة -2

محيطة / اللوح
يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى -3

و يوضح العالقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج
.  سمكه

( شفاف )زجاج مسطح -
الضوءيتميز بسطح أملس يسمح بمرور . 

2021-2020معدل تغير سعر  الزجاج بين عامى 

61  



ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

142.5142.5142.5142.5142.5148.2148.2148.2148.2

176.7176.7179179179184.68184.68184.68184.68

تابع الزجاج- 4

دون النقل%   10االسعار تشمل  الضرائب و التقطيع والتفصيل  حتي هالك  -االسعار المتداولة بالسوق  

متر مسطح

(فاميه)مم 4برونز 

(فاميه)مم 6برونز 

النوع

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

ى
صر

جنيه الم
بال

(فاميه)مم 4برونز  (فاميه)مم 6برونز 

الزجاج الملون 

لى عس-رمادى -برونزى ) يحتوى هذا النوع على لون خفيف 
....(  أزرق -أخضر -

الزجاج الفامييه 

ع يطلق علية زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنة يمن-
ة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤيمرور جزء من أشعة

.واضحة 
.  مم6&4&3بسمك ( فاميية) يتوافر الزجاج البرونز

ويستخدم الزجاج  البرونز
فى أغراض الديكورالداخلية 

.و الفتحات المعمارية 
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143143182182182188.1188.1188.1188.1

171171177177177182.4182.4182.4182.4

النوع

 مم6أخضر خام 

تابع الزجاج- 4

 مم6أزرق بريفا بلو خام 

متر مسطج

دون النقل% 10االسعار تشمل  الضرائب و التقطيع والتفصيل  حتي هالك  - االسعار المتداولة بالسوق 

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

ى
صر

جنيه الم
بال

مم6أخضر خام  مم6أزرق بريفا بلو خام 

الزجاج الملون 
ويتوافر الزجاج الملون 
باسماك مختلفة حسب 

المتواجد بألسواق 
و يتوافر حاليًا 

مم6,مم 4,مم 3,مم 2بسمك 
الزجاج الملون و يستخدم 

فى أغراض الديكور
الداخلية 

.و الفتحات المعمارية 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

148148171171171176.7176.7176.7176.7

200200217217217222.3222.3222.3222.3

222222222222222228.0228.0228.0228.0

251251251251251256.5256.5256.5256.5

228228251251251256.5256.5256.5256.5

257257257257257257.0257.0257.0257.0

 مم6أخضر سيكوريت 

 مم4سيكوريت شفاف 

 مم6سيكوريت شفاف 

 مم4 (فاميه)سيكوريت برونز 

دون النقل% 10االسعار المتداولة بالسوق          االسعار تشمل  الضرائب و التقطيع والتفصيل  حتي هالك  

متر مسطح

 مم6أزرق سيكوريت  

النوع

تابع الزجاج- 4

 مم6 (فاميه)سيكوريت برونز 

100

140

180

220

260

300

340

ى
صر

جنيه الم
بال

مم4سيكوريت شفاف  مم6سيكوريت شفاف  مم4( فاميه)سيكوريت برونز 

مم6( فاميه)سيكوريت برونز  مم 6أخضر سيكوريت  مم6أزرق سيكوريت  

(  سيكوريت ) الزجاج المقسى 
درجة ثم التبريد المفاجئ و 680تقسيته  بالتسخين لدرجة ويتم

الف هو مقاوم للصدمات  الحرارية و الميكانيكية و يتحمل األخت
)  سر المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الك

و يتوافر باالسواق زجاج ( 354المواصفات المصرية رقم 
....(  أخضر أزرق بلو بريفا)سيكوريت شفاف و برونز و ملون 
كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية 

بالحرارة للحصول على 
.زجاج مقسى 

و يراعى أال يقل سمك الزجاج 
مم عند 6السيكوريت عن 

أستخدامه فى واجهات 
مم8المحالت اتجارية و عن 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

191191191191191191191191191متر مسطح

144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5متر مسطح

144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5144.5متر مسطح

مم  2.2مصمت أبيض شفاف درجة تانية

م5.8x2.1    مقاس اللوح 

مصمت شفاف أبيض درجة أولى 

م5.8×2.1مم مقاس اللوح 2.2سمك

(الواح أكريليك )بدائل الزجاج -5

النوع

مم      2.2    مصمت ألوان درجة تانية 

م5.8x2.1  مقاس اللوح 

األسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل- األسعار شاملة الضرائب دون النقل -  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

70

95

120

145

170

195

220

245

270

295

ى
صر

جنيه الم
بال

م  5.8×2.1مم مقاس اللوح 2.2مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك

م5.8x2.1مم      مقاس اللوح 2.2مصمت أبيض شفاف درجة تانية

م5.8x2.1مم        مقاس اللوح 2.2مصمت ألوان درجة تانية 

-:ألواح أكريليك-الزجاجبدائل 

ضعف من الزجاج العادى 20ضد الكسر و يعطى قوة عبارة عن ألواح
.خفيف الوزن ـ نصف وزن الزجاج 

ثيرات ال يحترق و ال يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأ
.الجوية 

.عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت 
......  ـ5.8×2.1مقاس اللوح 

ضر و شفاف مثل الزجاج ـ أوبال ـ  يتوافر ألوان مثل ااالبيض الحليبى و االخ) ينتج بألوان عديدة 
( .األزرق و أحمر و األصفر و األسود ويمكن أنتاج أى لون وأى مقاس مطلوب 

.  يمكن الرسم عاليه مثل الزجاج ـ قابل للتشكيل منفذ للضوء 
لمعلقة  و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات والتغطيات باألسقف ا

.وتغليف غرف العمليات  و مراكز األبحاث وغيرها 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

106.7106.7106.7106.7106.7147.7147.7147.7147.7متر مسطح

94.494.494.494.494.4127.3127.3127.3127.3متر مسطح

45.245.245.245.245.261.561.561.561.5متر مسطح

373737373753.353.353.353.3متر مسطح
 (اقتصادي)مفرغ شفاف درجة تانية 

5.9×2.1مم مقاس اللوح 4.5سمك

مم مقاس 6مفرغ شفاف درجة أولى 

5.8×2.1اللوح 

تابع ألواح بولي كاربونيت- 5

النوع

 مم مقاس 6مفرغ مصنفر درجة أولى 

5.8×2.1اللوح 

األسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل- األسعار شاملة الضرائب دون النقل -  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 (اقتصادي)مفرغ مصنفر درجة تانية 

5.8×2.1مم مقاس اللوح 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
ى

صر
جنيه الم

بال

5.8×2.1مم مقاس اللوح 6مفرغ مصنفر درجة أولى 

5.8×2.1مم مقاس اللوح 6مفرغ شفاف درجة أولى 

5.8×2.1مم مقاس اللوح 5( اقتصادي)مفرغ مصنفر درجة تانية 

5.9×2.1مم مقاس اللوح 4.5سمك( اقتصادي)مفرغ شفاف درجة تانية 

بولي كاربونيتالواحتابع 

ويمكن عمل مظالت و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة
.يمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة و 

.مم 20و 16و تتوافر األلواح بسمك  يصل الى 
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143.7143.7143.7143.7143.7192.8192.8192.8192.8متر مسطح

94.494.494.494.494.4127.2127.2127.2127.2متر مسطح

األسعار للمتر المسطح فى ألواح كاملة دون سعر التفصيل- األسعار شاملة الضرائب دون النقل  -  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

النوع

 مم  درجة أولى مقاس 10مفرغ شفاف 

م5.8×2.1اللوح 

مم درجة تانية مقاس 10مفرغ شفاف 

م5.8×2.1اللوح 

 ــــــ تابع الواح  بولى كاربونيت5

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

ى
صر

جنيه الم
بال

م 5.8×2.1مم  درجة أولى مقاس اللوح 10مفرغ شفاف 

م5.8×2.1مم درجة تانية مقاس اللوح 10مفرغ شفاف 

-:ألواح البولى كاربونيت 
ضد أشعة الشمس uvعبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة 

و االشعة فوق البنفسجبة ضد الكسر
ضمان عشر سنوات 

خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

989898100100100100100100
130130130133133133133133133
120120120122122122122122122

363636373737373737شيكارة

االلواح  الجبسية- 6

النوع

 مم12.5االلواح العادية سمك 
لوح مقاس 

م3×1,2
مم12.5االلواح المضادة للحريق سمك

مم12.5االلواح المضادة للرطوبة سمك

(شيكارة80طن)معجون ملئ الفواصل 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل- االسعار المتداولة بالسوق      

االلواح الجبسية 
تعارة تستخدم االلواح الجبسية فى عمل االسقف المس-

جبسية لالضاءة وخالفة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات ال
وخالفه  

20

30

40

50

60

70

80
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100
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130

140

150

ى
صر

جنيه الم
بال

مم 12.5االلواح العادية سمك  مم12.5االلواح المضادة للحريق سمك

مم12.5االلواح المضادة للرطوبة سمك (شيكارة80طن)معجون ملئ الفواصل 
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152152152160160160160160160

195195195205205205205205205

347347347365365365365365365

ألواح تجليد خفيفة الوزن- 7

االسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات-     االسعار من وكالء بعض الشركات المنتجة       

النوع

م2.5×0.6 سم مقاس 2الواح سمك 

2م م2.5×0.6 سم مقاس 4الواح سمك 

م2.5×0.6 سم مقاس 8الواح سمك 

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

ى
صر

جنيه الم
بال

م2.5×0.6سم مقاس 2الواح سمك  م2.5×0.6سم مقاس 4الواح سمك 

م2.5×0.6سم مقاس 8الواح سمك 

إنشائية خفيفة مارموكس بوردألواح
هتين بطبقة ـ الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الج

من المونه االسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جالس  
ـ  تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة لالسطح المنحنية

عازل للحرارة   وغير قابل المتصاص الماء : المميزات
و البياض او خفيف الوزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك  ا

المعجنة والدهان مباشرة على االلواح 
تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط واالرضيات: طريقة التثبيت 

.  .تجليد الحوائط والبانيوهات وخالفه , عمل القواطيع والفواصل : مجال االستخدام  

مونة أسمنتية معالجة -1

ألياف زجاجية -2

فوم البوليسترين المشكل بالبثق-3

ألياف زجاجية -4

معالجة مونة أسمنتية-5
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22.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.25

323232323232323232

43.543.543.543.543.543.543.543.543.5

383838383838383838

262626262626262626

757575757575757575

 سم7x7كورنيشة فوم مقاس 

النوع

 سم7x5.5كورنيشة فوم مقاس 

 سم8x8كورنيشة فوم مقاس 

 سم12x10كورنيشة فوم مقاس 

 سم10.2x10.2كورنيشة فوم مقاس 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

 سم20كرانيش بيت نور 

متر

الكرانيش الفوم- 8

:فومكرانيش
.كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان -
.3م/كجم180الى 3م/كجم150كثافة -
.تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة -
.متر وأطوال أخرى 2.45تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول -

:مميزات الكرانيش الفوم
.مقاومة للمياه -
.مقاومة للصدمات -
.سهلة وسريعة في التركيب -
10.جاهزة للدهان -

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ى
صر

جنيه الم
بال

سم 7x5.5كورنيشة فوم مقاس  سم 8x8كورنيشة فوم مقاس  سم 12x10كورنيشة فوم مقاس 

سم 10.2x10.2كورنيشة فوم مقاس  سم 7x7كورنيشة فوم مقاس 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة

202020202020202020متر

141414141414141414متر

686868686868686868قطعة

62.562.562.562.562.562.562.562.562.5قطعة

181818181818181818كجم

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة    

زوايا حوائط وبانوهات وبالطات ثالثية األبعاد- تابع الكرانيش - 8

النوع

زوايا حائط من الفوم

معجون الصق

وزر وبانوهات فوم

صرر فوم

سم50x50بالطات فوم ثالثية األبعاد 

:حائط وبانوهات وبالطات ثالثية االبعاد زوايا

.المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان -
.3م/كجم180الى 3م/كجم150كثافة -
.تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة -
.متر وأطوال أخرى 2.45تتوافر زوايا الحائط والوزروالبانوهات في شكل أعواد بطول -

مميزات 
:المنتجات الفوم

.مقاومة للمياه -
.مقاومة للصدمات -
.جاهزة للدهان -
سهلة وسريعة في -

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

ى
صر

جنيه الم
بال

زوايا حائط من الفوم  وزر وبانوهات فوم

صرر فوم سم50x50بالطات فوم ثالثية األبعاد 

معجون الصق
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سل
سل

رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتالم

elcablat@elcablat.com

شركات كابالت الكهرباء
البريد االلكترونىالعنوان

1
27599760 
25799761

57599726 
27599731

التجمع - القطاع األول 27القطعة 
الخامس

info@elsewedy.com

2
23905020
23904842

23905018
-وسط البلد-شارع عبدالخالق ثروت 
القاهرة

mailto:elcablat@elcablat.com
mailto:info@elsewedy.com


سل
سل

رقم الفاكسرقم التليفون الشركاتالم

22775025726371713
ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر1  

الجديدة
factories@alamalplasticpipes.com

الجيزة-شبرامنت - طريق المريوطية3377093137709074

شركات مواسري وخراطيم الكهرباء
البريد االلكترونىالعنوان

13304334733043348
-عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية

الجيزة-العجوزة 
sales@engineeing-home.com

mailto:factories@alamalplasticpipes.com
mailto:sales@engineeing-home.com


البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

222979712
22973811 
22440439

ش 9جسر السويس 
 المتفرع من شارع 118

القاهرة-األربعين

2637998826428667البلطى لالخشاب3
ش عين شمس56  -

-ميدان على باشا االنعام
القاهرة

2250926722519335اإلسالمية لالخشاب4
ترعة الجبل351 -

حلمية الزيتون

شركات األخشاب



البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

12431596224315962

شارع شبرا عمارة81  

 البوسطة أعلى محطة مترو

المسرة

cezar.egy@outlook.com

البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

2
الشركة المصرية للزجاج 

خالد عبود

     44057625 

    

01140440734

الشرقاوية البحرية شبرا 

الخيمة

HDFشركات أرضيات ال 

شركات الزجاج

mailto:cezar.egy@outlook.com


البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

1

012/00063117
 

012/00063116

شارع أبو شاهين المحلة22  

الكبرى الغربية
info@polyeeplast.com

البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

13833132538333895
مدينة : المصنع واإلدارة 

السادس من أكتوبر المنطقة 

القطعة - الصناعية الثالثة 

258 - 259

www.eipal.com

المهندسين - ميدان لبنان 23304780233455272

الجيزة
sales@alumisr.com

شركات بدائل الزجاج 

شركات األلومينيوم

mailto:info@polyeeplast.com
http://www.eipal.com/
mailto:sales@alumisr.com


البريد اإللكترونيالعنوانالفاكستليفون الشركةم

2565203825252038

 1شارع  -20فيال - المكتب 

المنطقة -الحي األول 

التجمع الخامس - السادسه 

المنطقة - القاهره الجديده 

الصناعيه الثانيه برج العرب 

األسكندريه

a.elsebaie@protech-upvc.com 

البريد اإللكترونيالعنوانالفاكستليفون الشركةم

2621499226214993
ش جوزيف تيتو برج84  

الفيروزامام المطر
hmetwally@puteconline.com 

 شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية 

  ألبواب والشبابيك UPVC شركات  

mailto:a.elsebaie@protech-upvc.com
mailto:hmetwally@puteconline.com




ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
28.1628.1628.1628.1635.9735.9735.9735.9735.97
35.7435.7435.7435.7445.6645.6645.6645.6645.66
45.5445.5445.5445.5458.258.258.258.258.2
65.2165.2165.2165.2183.3383.3383.3383.3383.33
82.1482.1482.1482.14104.99104.99104.99104.99104.99
140.83140.83140.83140.83187.64187.64187.64187.64187.64
189.7189.7189.7189.7242.42242.42242.42242.42242.42

%5.1-86.53%5.1-47.99يناير 
%5.1-86.53%5.1-47.99فبراير
%5.1-86.53%5.1-47.99مارس
%5.1-86.53%5.1-47.99ابريل
%86.5321.3%47.9921.3مايو
%86.5321.3%47.9921.3يونيو
%86.5321.3%47.9921.3يوليو

%86.5321.3%47.9921.3أغسطس
%86.5321.3%47.9921.3سبتمبر
%100.0-66.06%100.0-36.65اكتوبر
%100.0-66.06%100.0-36.65نوفمبر
%100.0-75.81%100.0-42.01ديسمبر
45.6082.23المتوسط

2021أسعار المواسير خالل عام : سابعًا
مواسير مياه حديد مجلفن- 1

النوع
مم2.5سمك " 2/1مواسير 

متر طولى

مم2.5سمك " 4/3مواسير 
مم2.5سمك  " 1مواسير 
 مم2.5سمك " 1.5مواسير 

مم2.5سمك " 2مواسير 
مم3سمك  " 3مواسير 
مم3سمك " 4مواسير 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

2020عام
مم2.5سمك " 2مواسير مم2.5سمك " 1مواسير 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

5

25

45

65

85

105

125

145

165

185

205

225

245

265

285

ى
صر

جنيه الم
بال

مم2.5سمك " 2/1مواسير  مم2.5سمك " 4/3مواسير 

مم 2.5سمك " 1مواسير  مم2.5سمك " 1.5مواسير 

مم2.5سمك " 2مواسير  مم3سمك  " 3مواسير 

مم3سمك " 4مواسير 

مواسير حديد مجلفن

الحديد الصلب و يتم انتاجها مواسير من
بطريقة اللحام الكهربائى 

ويوجد 601,402,35المواصفات المصرية 
-:منها عدة أتواع 

حتى 2/1مواسير صلب ملحومة طوليًا بأقطار 
مواسير& مم4مم حتى1.5و تخانة من " 4

"24إلى10صلب حلزونية بأقطارمن
ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة 

امى معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين ع
2020-2021
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
14.9214.0414.0414.5914.5914.5914.5914.5914.59

2422.5922.5923.4623.4623.4623.4623.4623.46
36.5234.3734.3735.7135.7135.7135.7135.7135.71
59.3255.8455.8458.0158.0158.0158.0158.0158.01
87.5382.3982.3985.5985.5985.5985.5985.5985.59
125.12117.76117.76122.34122.34122.34122.34122.34122.34

%36.520.0%14.920.0يناير 
%5.9-36.52%5.9-14.92فبراير
%5.9-36.52%5.9-14.92مارس
%2.2-36.52%2.2-14.92ابريل
%2.2-36.52%2.2-14.92مايو
%2.2-36.52%2.2-14.92يونيو
%2.2-36.52%2.2-14.92يوليو

%2.2-36.52%2.2-14.92أغسطس
%2.2-36.52%2.2-14.92سبتمبر
%100.0-36.52%100.0-14.92اكتوبر
%100.0-36.52%100.0-14.92نوفمبر
%100.0-36.52%100.0-14.92ديسمبر
14.9236.52المتوسط

 بار20 (مياه)مواسير بولى بروبلين - 2-1

2020عام
مم32" - 1مواسير مم20" - 1/2مواسير 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

مواسير بولى بروبلين- 2

النوع
 مم20" - 2/1مواسير 

متر طولى
 مم25" - 4/3مواسير 

 مم32" - 1مواسير 
 مم40" - 1.25مواسير 
 مم50" - 1.5مواسير 

 مم63" - 2مواسير 
األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

128

136

144

ى
صر

جنيه الم
بال

مم20-" 2/1مواسير  مم25-" 4/3مواسير 

مم32-" 1مواسير  مم40-" 1.25مواسير 

مم50-" 1.5مواسير  مم63-" 2مواسير 

-:بروبلينمواسير بولى

طبقا للمواصفات PPRمواسير تنتج من مادة 
القياسية األلمانية 

م بلون أخضر و أقطار من4طول الماسورة 
" 4حتى "2/1

كينة يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالما
لخاصة ويتم أتصالها باالجهزة  بأستخدام القطع ا

ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن 
النحاسى 

بقة و يزود السن النحاسى فى بعض األنواع بط
بروبلين من داخل السن النحاسى لضمان 

الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل 
.  المواسير 

و يختلف  السعر حسب جودة المنتج والسن
-أوربى ) النحاسى       ومنشأ المادة الخام 

بين بار 20معدل تغير سعر  مواسير مياه بروبلين
2020-2021عامى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
19.3318.1918.1918.918.918.918.918.918.9

29.5927.8527.8528.9428.9428.9428.9428.9428.94

48.2945.4545.4547.2247.2247.2247.2247.2247.22

75.4370.9970.9973.7573.7573.7573.7573.7573.75

115.7108.9108.9113.13113.13113.13113.13113.13113.13

183.59172.79172.79179.51179.51179.51179.51179.51179.51

 مم40" - 1.25مواسير 
 مم50" - 1.5مواسير 

 مم63" - 2مواسير 

 بار20مواسير بولى بروبلين معزولة ضد الشمس 2-1
النوع

متر طولى

 مم25" - 4/3مواسير 
 مم32" - 1مواسير 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

 مم20" - 2/1مواسير 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

ى
صر

جنيه الم
بال

مم20-" 2/1مواسير  مم25-" 4/3مواسير  مم32-" 1مواسير 

مم40-" 1.25مواسير  مم50-" 1.5مواسير  مم63-" 2مواسير 

مواسير بولى بروبلين معزولة

شمس بحماية كاملة ضد المواسير بروبلين معزولة  وتتميز
عة لصواعد المياه على الواجهات المعرضة الشتستخدم .

الشمس 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
25.3523.8623.8624.7824.7824.7824.7824.7824.78

38.8336.5536.5537.9737.9737.9737.9737.9737.97

60.2456.756.758.958.958.958.958.958.9

101.8495.8595.8599.5799.5799.5799.5799.5799.57

147.33138.66138.66144.05144.05144.05144.05144.05144.05

233.73219.98219.98228.54228.54228.54228.54228.54228.54

 مم25" - 4/3مواسير 
 مم32" - 1مواسير 

 مم63" - 2مواسير 

 مم40" - 1.25مواسير 
 مم50" - 1.5مواسير 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

 بار20 مواسير فيبر مغلفة أسود 2-1
النوع

 مم20" - 2/1مواسير 

متر طولى

مواسير بولى بروبلين معزولة

املة ضد بحماية كمواسير بروبلين معزولة بالفيبر وتتميز
.الشمس 

و تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية
خالفة 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

ى
صر

جنيه الم
بال

مم20-" 2/1مواسير  مم25-" 4/3مواسير  مم32-" 1مواسير 

مم40-" 1.25مواسير  مم50-" 1.5مواسير  مم63-" 2مواسير 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
6.075.725.725.675.675.675.675.675.67
8.618.118.118.048.048.048.048.048.04
9.518.958.958.888.888.888.888.888.88
10.910.2610.2610.1710.1710.1710.1710.1710.17
6.786.386.386.336.336.336.336.336.33
8.78.188.188.138.138.138.138.138.13

17.2116.216.216.0616.0616.0616.0616.0616.06

 

مم25× 20جلبه لحام مسلوب 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  
مم25× 20تيه لحام مسلوب 

عدد  مم25تيه لحام  

(مياه) قطع خاصة  للبولى بروبلين 2-2

 مم20كرنك لحام  

 مم25جلبة لحام  

النوع
 مم20  ـ o 90كوع لحام 

 مم20تيه لحام  

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ى
صر

جنيه الم
بال

مم25× 20تيه لحام مسلوب  مم25× 20جلبه لحام مسلوب  مم25جلبة لحام  

مم25تيه لحام   مم20كرنك لحام   مم20تيه لحام  

مم20ـ  90oكوع لحام 

قطع خاصة للمواسير بولى
-:بروبلين
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
40.6238.2338.2337.9137.9137.9137.9137.9137.91
47.8845.0645.0644.6844.6844.6844.6844.6844.68
88.2883.0983.0982.3982.3982.3982.3982.3982.39
32.5830.6630.6630.4130.4130.4130.4130.4130.41

71.3667.1667.1666.666.666.666.666.666.6

 

(مياه) قطع خاصة  للبولى بروبلين 2-2 
النوع

 مم20كوع بسن نحاس داخلى 

مم25تيه بسن نحاس  داخلى 
مم50× 25جلبه لحام مسلوب 
مم50× 25تيه لحام مسلوب 

عدد

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

 مم20تيه بسن نحاس داخلى 

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

ى
صر

جنيه الم
بال

مم20كوع بسن نحاس داخلى  مم20تيه بسن نحاس داخلى  مم25تيه بسن نحاس  داخلى 

مم50× 25جلبه لحام مسلوب  مم50× 25تيه لحام مسلوب 

-:ينبروبلقطع خاصة للمواسير بولى
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
89.283.9583.9579.2979.2979.2979.2979.2979.29

132.31124.53124.53123.5123.5123.5123.5123.5123.5

297.42279.92279.92277.59277.59277.59277.59277.59277.59

310.92292.64292.64290.2290.2290.2290.2290.2290.2

675.94636.18636.18660.93660.93660.93660.93660.93660.93

عدد
 مم25 محبس دفن طلقه 

 مم بالبردات50محبس بليه بروبلين 
األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

مم20محبس دفن طلقه  

(مياه)  قطع خاصة  للبولى بروبلين 2-2
النوع
 مم داخلى20الكورتجميع بالبردة 
 مم خارجى25الكورتجميع بالبردة 

تابع قطع خاصة للمواسير البولى
-:بروبلين

0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

ى
صر

جنيه الم
بال

مم داخلى20الكورتجميع بالبردة  مم خارجى25الكورتجميع بالبردة 

مم 20محبس دفن طلقه   مم 25محبس دفن طلقه 

مم بالبردات50محبس بليه بروبلين 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
8.548.548.548.548.548.548.548.548.54

11.8711.8711.8711.8711.8711.8711.8711.8711.87

17.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.22

29.429.429.429.429.429.429.429.429.4

44.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.8744.87

"2/1مواسير 

متر طولى
"4/3مواسير 

"1مواسير 
"1.5مواسير 

"2مواسير 

 رمادىp.v.cمواسير مياه بالستيك - 3
النوع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

ى
صر

جنيه الم
بال

"2/1مواسير  "4/3مواسير  "1مواسير  "1.5مواسير  "2مواسير 

pvcمواسيربالستيك

pvcمواسير cpvc  upvc   وعادة تكون باللون الرمادى و
أحيانا باللون األبيض ـ ويتم التركيب بالغراء أو الالصق 

4ل م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغي6طول الماسورة
جو 16& 10&6& 

ى فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الر  pvcوتستخدم المواسير 
طبقا للمواصفة 80للمياة الساخنة جدول cpvcو مواسير 

.  للصرف الصحى upvcاألمريكية  و 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
13.4812.6912.6913.7813.7813.7813.7813.7813.78
17.2216.2116.2117.617.617.617.617.617.6
22.0420.7420.7422.5322.5322.5322.5322.5322.53
29.2127.4927.4929.8629.8629.8629.8629.8629.86

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

النوع

متر طولى

"2/1مواسير 

مم3مواسير صرف بالستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك - 4

"4/3مواسير
"1مواسير

"1.25مواسير

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

ى
صر

جنيه الم
بال

"2/1مواسير  "4/3مواسير "1مواسير "1.25مواسير

للصرف مواسير بالستيك ابيض

ا1717تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية
وتتوافر باللون األبيض و الرمادى

بوصة وبختلف السعر حسب 6: 1.5م و األقطار 6طول الماسورة 
(  مم7.7مم حتى1.5) سمك الماسورة 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
39.437.0837.0840.2840.2840.2840.2840.2840.28
47.746.546.550.550.550.550.550.550.5
60.657.0357.0361.9461.9461.9461.9461.9461.94
96.690.7390.7398.5498.5498.5498.5498.5498.54
135127.06127.06138138138138138138

%96.600.0%60.600.0يناير 
%6.1-96.60%5.9-60.60فبراير
%6.1-96.60%5.9-60.60مارس
%96.602.0%60.602.2ابريل
%96.602.0%60.602.2مايو
%96.602.0%60.602.2يونيو
%96.602.0%60.602.2يوليو

%96.602.0%60.602.2أغسطس
%96.602.0%60.602.2سبتمبر
%100.0-96.60%100.0-60.60اكتوبر
%100.0-96.60%100.0-60.60نوفمبر
%100.0-96.60%100.0-60.60ديسمبر
60.6096.60المتوسط

مم4مواسير صرف بالستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكى سمك - 4
النوع
"1.5مواسير 

"2مواسير 
"3مواسير 
"4مواسير 
"6مواسير 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

202عام
0

"4مواسير "3مواسير 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

ى
صر

جنيه الم
بال

"1.5مواسير  "2مواسير  "3مواسير 

"4مواسير  "6مواسير 

مواسير بالستيك ابيض
للصرف 

تنتج المواسير طبقا للمواصفات 
ا1717المصرية

وتتوافر باللون األبيض و الرمادى
6: 1.5م و األقطار 6طول الماسورة 

بوصة وبختلف السعر حسب سمك 
(   مم7.7مم حتى1.5) الماسورة 

ل معدل تغير سعر  مواسير صرف أبيض مودي
2021-2020مم بين عامى 4أمريكي سمك 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
9.158.628.628.958.958.958.958.958.95

14.7814.3514.3514.9114.9114.9114.9114.9114.91

11.2210.5610.5610.9710.9710.9710.9710.9710.97

16.7816.1916.1916.8216.8216.8216.8216.8216.82

19.4318.3518.3519.0719.0719.0719.0719.0719.07

27.7127.2927.2928.3628.3628.3628.3628.3628.36

31.5629.7129.7130.8630.8630.8630.8630.8630.86

 

عدد

"2 -  90كوع زاوية
"1.5-  45كوع مفتوح 
"2-  45كوع مفتوح
"2 -  90مشترك 

"2 -  45مشترك واى 

(صرف )قطع خاصة  ووصالت مواسير بالستيك أبيض  - 4

"1.5 -  90كوع زاوية

"4جلبه لصق  ــ 

النوع

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

قطع خاصة للمواسير البالستيك
للصرف االبيض

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

ى
صر

جنيه الم
بال

"1.5-90كوع زاوية "2-90كوع زاوية "1.5-45كوع مفتوح  "2-45كوع مفتوح

"2-90مشترك  "2-45مشترك واى  "4جلبه لصق  ــ 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
15.414.4914.4915.0515.0515.0515.0515.0515.05

19.0917.9717.9718.6718.6718.6718.6718.6718.67

25.1423.6623.6624.5824.5824.5824.5824.5824.58

26.0524.5124.5125.4725.4725.4725.4725.4725.47

43.3740.8240.8242.442.442.442.442.442.4

41.2738.8538.8540.3640.3640.3640.3640.3640.36

48.9646.0846.0847.8847.8847.8847.8847.8847.88

1995

 

"4طبة لصق 

"3هواية 
 "4هواية 

"3طبة لصق 

النوع
"2هواية 

عدد

(صرف )قطع خاصة  ووصالت مواسير بالستيك أبيض  - 4 

"3طبة تسليك
"4طبة تسليك 

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  

قطع خاصة للمواسير البالستيك
للصرف االبيض

4

10

16

22

28

34

40

46

52

58

ى
صر

جنيه الم
بال

"2هواية  "3هواية  "4هواية  "3طبة لصق 

"4طبة لصق  "3طبة تسليك "4طبة تسليك 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
66.5662.6562.6565.0865.0865.0865.0865.0865.08

38.7936.5136.5137.9337.9337.9337.9337.9337.93

71.9767.7467.7470.3770.3770.3770.3770.3770.37

82.3177.4777.4780.4880.4880.4880.4880.4880.48

71.8667.6467.6470.2770.2770.2770.2770.2770.27

77.0172.4872.4875.375.375.375.375.375.3

األسعار شاملة الضرائب دون النقل-  األسعار من قوائم  بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم  
"3جرجورى مطر

 "3 /2-  مشترك مسلوب 

"4 - 90كوع بباب 
"4- كوع ريحة سيفون 

"2/1.5بيبه 

النوع

عدد

(صرف )قطع خاصة  ووصالت مواسير بالستيك أبيض  - 4

"3 - 90كوع بباب 

يك قطع خاصة للمواسير البالست
للصرف االبيض

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

91

97

ى
صر

جنيه الم
بال

"2/3-مشترك مسلوب  "3-90كوع بباب  "4-90كوع بباب 

"4-كوع ريحة سيفون  "2/1.5بيبه  "3جرجورى مطر
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
88.5588.5588.5597.7597.7597.7597.7597.7597.75
98.998.998.9109.25109.25109.25109.25109.25109.25
140.3140.3140.3155.25155.25155.25155.25155.25155.25
161161161177.1177.1177.1177.1177.1177.1

187.45187.45187.45205.85205.85205.85205.85205.85205.85
274.85274.85274.85301.3301.3301.3301.3301.3301.3
356.5356.5356.5396.75396.75396.75396.75396.75396.75
366.85366.85366.85403.65403.65403.65403.65403.65403.65
404.8404.8404.8445.05445.05445.05445.05445.05445.05
520.95520.95520.95572.7572.7572.7572.7572.7572.7
722.2722.2722.2794.65794.65794.65794.65794.65794.65
917.7917.7917.71009.71009.71009.71009.71009.71009.7
1334133413341467.41467.41467.41467.41467.41467.4

1572.11572.11572.11734.21734.21734.21734.21734.21734.2
1964.21964.21964.2216221622162216221622162
2104.52104.52104.52314.952314.952314.952314.952314.952314.95
2917.62917.62917.63208.53208.53208.53208.53208.53208.5

"10مواسير 

"14مواسير 
"15مواسير 
"16مواسير 
"18مواسير 
"20مواسير 
"24مواسير 

"40مواسير

(وصلة عادية)مواسير فخار - 5
النوع
"6مواسير 

متر طولى

"12مواسير 

"28مواسير 
"30مواسير 
"32مواسير 
"36مواسير 

األسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة االختبار دون النقل- االسعارمن قوائم بعض الشركات المنتجة       

"7مواسير 
"8مواسير 
"9مواسير 
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%140.300.0%88.550.0يناير 
%140.300.0%88.550.0فبراير
%140.300.0%88.550.0مارس
%140.3010.7%88.5510.4ابريل
%140.3010.7%88.5510.4مايو
%140.3010.7%88.5510.4يونيو
%140.3010.7%88.5510.4يوليو

%140.3010.7%88.5510.4أغسطس
%140.3010.7%88.5510.4سبتمبر
%100.0-140.30%100.0-88.55اكتوبر
%100.0-140.30%100.0-88.55نوفمبر
%100.0-140.30%100.0-88.55ديسمبر
88.55140.30المتوسط

عام 
2020

"8مواسير "6مواسير 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

10

60

110

160

210

260

310

360

410

460

510

560

610

660

710

760

810

860

910

960

ى
صر

جنيه الم
بال

(وصلة عادية)مواسير فخار 

"6مواسير  "7مواسير  "8مواسير  "9مواسير 

"10مواسير  "12مواسير  "14مواسير  "15مواسير 

"16مواسير  "18مواسير  "20مواسير 

-:مواسير قخار 

المواسير الفخار ذات الطالء الملحى والتى تخضع
و 2005لسنة 56للمواصفات القياسبة المصرية رقم 

العالمية ـ المواصفات
رة من تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسو 

الداخل و الخارج طبفة ملساء مزججة صلبة ملساء 
وتعتبر هذة المواسير من . مم 3سمكها حوالى 

.  أرخص أنواع المواسير المستعملة 
،ـ تتحمل الضغط الخارحى الناتج من ضغط التربة

40:6ـ تنتج المواسير برأس و ذيل  بأقطار من 
بوصة 

.ة تستخدم المواسير فى شبكات األنحدار و التهوي
حبل يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع

1: 1القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة 

ر ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسي

"8," 6معدل تغير سعر  مواسير قخار وصلة عادية 
2021-2020عامى بين 
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100

280

460

640

820

1000

1180

1360

1540

1720

1900

2080

2260

2440

2620

2800

2980

3160

3340

3520

3700

3880

ى
صر

جنيه الم
بال

(وصلة عادية)مواسير فخار 

"24مواسير  "28مواسير  "30مواسير 

"32مواسير  "36مواسير  "40مواسير

ميع المياة تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الرى و تج
الجوفية 

سم و حتى 100قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من كذلك
سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف200

التفتيش و صرف مخلفات المصانع
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
162.15162.15162.15183183183183183183
196.65196.65196.65222222222222222222
243.8243.8243.8275275275275275275
203.55203.55203.55230230230230230230
290.95290.95290.95328328328328328328
358.8358.8358.8405405405405405405

قطع خاصة  ووصالت مواسير فخار وصلة ثابته- 5
النوع

مم150كوع 

عدد مم150/150مشترك 
مم175/175مشترك 
 مم200/200مشترك 

مم175كوع 
مم200كوع  

األسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة االختبار دون النقل- االسعارمن قوائم أسعار بعض الشركات المنتجة      

80

110

140

170

200

230

260

290

320

350

380

410

440

470

500

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ى
صر

جنيه الم
بال

مم 150كوع  مم175كوع  مم200كوع   مم150/150مشترك  مم175/175مشترك  مم 200/200مشترك 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
42.5542.5542.5548.348.348.348.348.348.3

51.7551.7551.7559.859.859.859.859.859.8

71.371.371.381.6581.6581.6581.6581.6581.65

"4مجرى 
عدد "5مجرى 

"6مجرى 
األسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة االختبار دون النقل- االسعارمن قوائم  بعض الشركات المنتجة 

قطع خاصة  ووصالت مواسير فخار وصلة ثابته- 5
النوع

0
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95

100

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ى
صر

جنيه الم
بال

"6مجرى  "5مجرى  "4مجرى 
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
97.7597.7597.75106.95106.95106.95106.95106.95106.95
112.7112.7112.7124.2124.2124.2124.2124.2124.2
156.4156.4156.4172.5172.5172.5172.5172.5172.5
175.95175.95175.95193.2193.2193.2193.2193.2193.2
209.3209.3209.3230230230230230230
299299299328.9328.9328.9328.9328.9328.9

396.75396.75396.75437437437437437437
408.25408.25408.25448.5448.5448.5448.5448.5448.5
520.95520.95520.95572.7572.7572.7572.7572.7572.7
675.05675.05675.05742.9742.9742.9742.9742.9742.9
893.55893.55893.55983.25983.25983.25983.25983.25983.25
1210.951210.951210.951331.71331.71331.71331.71331.71331.7
1711.21711.21711.21882.551882.551882.551882.551882.551882.55
1896.351896.351896.352087.252087.252087.252087.252087.252087.25
2280.452280.452280.452508.152508.152508.152508.152508.152508.15
2474.82474.82474.82722.052722.052722.052722.052722.052722.05
3590.33590.33590.33950.253950.253950.253950.253950.253950.25

األسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة االختبار دون النقل- االسعارمن قوائم  بعض الشركات المنتجة    

"14مواسير 

"40مواسير
"36مواسير 

"24مواسير 
"28مواسير 

(وصلة مرنة)مواسير فخار - 6
النوع
"6مواسير 

متر طولى

"30مواسير 
"32مواسير 

"10مواسير 
"12مواسير 

"18مواسير 
"20مواسير 

"8مواسير 
"9مواسير 

"7مواسير 

"15مواسير 
"16مواسير 
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%156.40.0%97.80.0يناير 
%156.40.0%97.80.0فبراير
%156.40.0%97.80.0مارس
%156.410.3%97.89.4ابريل
%156.410.3%97.89.4مايو
%156.410.3%97.89.4يونيو
%156.410.3%97.89.4يوليو

%156.410.3%97.89.4أغسطس
%156.410.3%97.89.4سبتمبر
%100.0-156.4%100.0-97.8اكتوبر
%100.0-156.4%100.0-97.8نوفمبر
%100.0-156.4%100.0-97.8ديسمبر
97.8156.4المتوسط

عام 
2020

"8مواسير "6مواسير 

معدل التغيرالسعرمعدل التغيرالسعر

20

55

90

125

160

195

230

265

300

335

370

405

440

475

510

545

580

615

650

685

720

755

790

ى
صر

جنيه الم
بال

(وصلة مرنة)مواسير فخار 

"6مواسير  "7مواسير  "8مواسير  "9مواسير  "10مواسير 

"12مواسير  "14مواسير  "15مواسير  "16مواسير 

مواسيرفخار وصلة مرنة

لمياة ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة
ى الصرف الصحى على األطالق و هى تستخدم ف

خطوط األنحدار ألعمال الصرف الصحى فقط حيث
6نأنها ال تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار  م

ل بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القلي40: 
المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى

-:الحاد وتتميز المواسير الفخار 
ين  ـ  العمر األفتراضى طويل يبلغ عشرات السن1
ـ  مقاومة ممتازة لألحماض و الغازات المتولدة 2

من مياة الصرف الصحى كما انها تقاوم التربة
المحيطة من الخارج 

.لذلك فهى ال تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى 
ـ رخيصة الثمن 3
ـ  سهولة فى التركيب والصيانة 4
،ـ المواد الخام متوفرة 5

ورخيصة الثمن 
-:طريقة التركيب

صب خرسانة أسفل يتم
الماسورة لحمايتها
وضبط األنحدار 

و يتم التغطية بالرمال 

"8," 6معدل تغير سعر  مواسير قخار وصلة مرنة 
2021-2020عامى بين 
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3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

ى
صر

جنيه الم
بال

(وصلة مرنة)مواسير فخار 

"18مواسير  "20مواسير  "24مواسير  "28مواسير 

"30مواسير  "32مواسير  "36مواسير  "40مواسير

الوصالت المرنة

وضع جوان داخل الوصالتيتم
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالوحدة
189.75189.75189.75212.7212.7212.7212.7212.7212.7

243.8243.8243.8272.5272.5272.5272.5272.5272.5

290.95290.95290.95325.5325.5325.5325.5325.5325.5

270.25270.25270.25302.5302.5302.5302.5302.5302.5

365.7365.7365.7409.4409.4409.4409.4409.4409.4

480.7480.7480.7538.2538.2538.2538.2538.2538.2

األسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة االختبار دون النقل- االسعارمن قوائم  بعض الشركات المنتجة  

مم175/175مشترك 

قطع خاصة  ووصالت مواسير فخار وصلة مرنة- 6
النوع

مم150كوع 

عدد

مم175كوع 
مم200كوع  

مم150/150مشترك 

 مم200/200مشترك 

50

90

130

170

210

250

290

330

370

410

450

490

530

570

610

650

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ى
صر

جنيه الم
بال

مم 150كوع  مم175كوع  مم200كوع   مم150/150مشترك  مم175/175مشترك  مم 200/200مشترك 
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البريد اإللكترونيالعنوانالفاكسالتليفون الشركةم

شـركة االتحاد المصرية للتجـارة 

نبيل مهني األسيوطي وشركاه
شــــارع السبتية القاهرة257950502575081322

0554/41150
1  22406257

26374713  
26371713

ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس1

شركة النصر
25553689 
25553687

عين حلوان منطقة توزيع255536836
nasrpipes2017@gmail.com 
request@nasr-pipes.com

4467940544679412
ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا6                

أبراج أغاخان كورنيش النيل       
info@sweilem.net

شركات املواسري

mailto:info@sweilem.net

